Vyhláška garanta oboru Česko-německá studia (CNS) k zahájení ZS 2010/2011
Česko-německá studia jsou studijním oborem akreditovaným a realizovaným UK FSV
společně s Univerzitou Řezno (UR). Studenti, kteří splní předepsané studijní povinnosti a
předepsaný zahraniční studijní pobyt na UR, obdrží spolu s bakalářským diplomem UK také
diplom UR. Pro studenty imatrikulované na UK FSV platí v plném rozsahu studijní předpisy
UK FSV. Předměty označené v závorce „(UR)“ jsou vypisovány a plněny v rámci studijního
pobytu na UR.
Koordinátorem CNS je PhDr. Tomáš Nigrin (nigrin@fsv.cuni.cz), garantem oboru Prof.
PhDr. Jiří Pešek, CSc. S veškerou agendou a dotazy se nejprve obracejte na koordinátora.
S ohledem na nárůst počtu studentů CNS věnujte pozornost omezení počtu míst v SISu na
některé předměty. Pro zisk místa v semináři platí elektronický zápis a příslušnost k určitému
ročníku nikoho v průběhu zápisu nezvýhodní.
A. Ustanovení platná pro studenty nastupující do 1. ročníku v AR 2010/2011
I. Ročníkové povinnosti
Věnujte pozornost prerekvizitním vazbám povinných předmětů – tedy u JMBZ200, JMBZ201
a JMBZ231. Určují ročníkovou posloupnost plnění základních předmětů.
V prvním ročníku si studenti povinně zapisují následující předměty:
o JMB001 Úvod do společenských věd I
o JMB002 Úvod do společenských věd II
o JMBZ230 Německé dějiny
Splnění těchto předmětů je nutné, pro další postup bez prodloužení doby studia – viz
prerekvizity.
Nejpozději v ročníku před plánovaným výjezdem na UR (tedy zpravidla ve druhém ročníku)
si musí studenti zapsat a splnit prerekvizity předmětu JMBZ201
Na konci ročníku před plánovaným výjezdem na UR (tedy nejdříve na konci druhého ročníku)
musí mít studenti splněno alespoň 120 kreditů. Kontrolu provede studijní oddělení při
kontrole studijních povinností.
V průběhu studijního pobytu na UR musí být na základě Dodatku ke smlouvě mezi UK a
Univerzitou UR splněno 60 ECTS kreditů. Předměty vypisované a plněné na UR jsou
uvedené v Karolince. Zápis do předmětů proběhne dle předpisů platných na UR, nicméně
paralelně si je studenti zapíší do SIS UK. Výsledky zkoušek zanese do SISu na základě
písemného potvrzení buď koordinátor oboru nebo pracovnice studijního oddělení.
Na UR je také plněn povinný předmět JMBZ201 Překlad z češtiny do němčiny.

Studiem oboru česko-německá studia nevzniká jakýkoliv nárok na získání stipendií pro
povinný výjezd na UR. V případě nutnosti budou vedena jednání o případných sociálních
stipendií s koordinátorem oboru alespoň 6 měsíců před odjezdem na UR. Stipendia na
zajištění 3. roku studia budou přidělována dle studijních výsledků. Studenti s lepšími
studijními výsledky mají šanci na lépe honorovaná stipendia (např. Česko-německý fond
budoucnosti), ostatní studenti pro výjezd využijí stipendium ERASMUS_student placement,
ERASMUS_practical placement (pokud budou zároveň plnit povinnou praxi), mezivládní
stipendia, Fond mobility UK či účelových stipendií. V rámci vnitrofakultní soutěže o
stipendia ERASMUS nebudou studenti CNS paušálně zvýhodněni. K dispozici bude
maximálně 20 míst ERASMUS_student placement.
II. Moduly
Moduly Jazykověda/Literární věda a Interkulturní komunikace jsou plněny v rámci studijního
pobytu na UR.
B. Ustanovení platná pro studenty nastupující do 1. ročníku v AR 2009/2010
V zásadě zůstává většina studijních povinností v tzv. uzavřených modulech beze změny bez
ohledu na rozmístění předmětů v Karolince pro AR 2010/2011. Povolené změny viz níže
rekapitulace jednotlivých modulů.
Předměty nově doplněné v Karolince pro AR 2010/2011 závorkou „(UR)“ jsou plněny na
Univerzitě v Řeznu. Moduly, které se skládají pouze z těchto předmětů, jsou až na výjimky
plněny v průběhu zahraničního výjezdu ve třetím ročníku studia. Studenti, kteří si dle
studijního plánu platného v průběhu AR 2009/2010 zapsali předměty na UK FSV, které se dle
studijního plánu pro AR 2010/2011 již nevyučují či byly převedeny do jiného modulu,
počítají své modulové kredity podle původního rozdělení – tedy splněné kredity se s předměty
nepřesouvají z modulu do modulu! Pokud mají studenti splněné kredity v modulech, které se
budou od nynějška plnit pouze v rámci výjezdu na UR, doplní si v rámci výjezdu na UR
pouze tolik kreditů, kolik jim chybí po odečtení počtu kreditů za příslušné splněné předměty
na UK FSV.
Rekapitulace jednotlivých modulů dle Karolinky pro AR 2009/2010 a jejich změn v AR
2010/2011 (výchozí stav = Karolinka pro AR 2009/2010)
Povinné předměty – beze změny
Jazyk/Sprache – beze změny
Jazykověda/Literární věda – modul je plněn v průběhu studijního pobytu na UR. Dle
Vyhlášky garanta oboru k zahájení LS 2010 již není možné v rámci tohoto modulu plnit
předmět JMBZ261 Deutsche Fachtexte – lesen, verstehen, diskutieren. Kredity již splněné či
uznané z ostatních předmětů v rámci tohoto modulu jsou zachovány a uznány dle pravidel
z počátku AR 2009/2010.
Vědy o kultuře – modul je nutné splnit dle ustanovení z Karolínky pro AR 2009/2010.
Předměty JMBZ228 a JMBZ229 jsou nově záměnné s předměty JMB001 a JMB002
vypsanými v AR 2010/2011. Přesun předmětů z modulu dle Karolinky platí až pro studenty
nastupující do AR 2010/2011.

Interkulturní komunikace – modul je plněn v průběhu studijního pobytu na UR. Kredity již
splněné či uznané z ostatních předmětů v rámci tohoto modulu jsou zachovány a uznány dle
pravidel z počátku AR 2009/2010.
Geopolitická historie – modul je nutné splnit dle ustanovení z Karolínky pro AR 2009/2010.
Předměty JMBZ237 a JMBZ238 jsou záměnné s předmětem JMB119; předmět JMBZ239
s předmětem JMB119; předmět JMBZ241 s předměty JMB222 a JMB223.
Společenské vědy – modul je nutné splnit dle ustanovení z Karolínky pro AR 2009/2010.
Předměty dle Karolínky pro AR 2009/2010:
JMBZ243 a JMBZ244 se vypisuje jako JSB998
JMBZ251 – nevypisuje se
JMBZ264 zůstává beze změny
JMB218 zůstává beze změny
JMB227 zůstává beze změny.
Nabídka je v AR 2010/2011 rozšířena o předměty:
JMB023
JMB024
JMB113
JMB205
JMM556
JMBZ266
Ekonomické vědy – modul je nutné splnit dle ustanovení z Karolínky pro AR 2009/2010.
Předměty dle Karolínky pro AR 2009/2010:
JMBZ251 – nevypisuje se
JMBZ253 se vypisuje jako JMB207
JMBZ254 – nevypisuje se
JMBZ255 se vypisuje jako JEB049
JMBZ265 – nevypisuje se
JMB198 – nevypisuje se
Nabídka je v AR 2010/2011 rozšířena o předměty:
JEB016
JEB071
JEB998
JMB025
JMB164
C. Ustanovení platná pro studenty všech ročníků nástupu na CNS
I. Plnění studijních povinností:
Bakalářský seminář JMBZ200 a JMBZ230
JMBZ200 Bakalářský seminář pro česko-německá studia I. a JMBZ230 Bakalářský seminář
pro česko-německá studia II. je povinným předmětem s povinnou docházkou s maximálně
jednou absencí v průběhu semestru. V rámci JMBZ200 jsou vypracovány teze bakalářské

práce. JMBZ230 je ukončen odevzdáním minimálně 20-ti stránkové seminární práce, která
bude tvořit základ pozdější bakalářské práce.
Úvod do společenských věd I a II JMB001 a JMB002
Viz Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS 2010 (dále jen vyhláška ředitele) bod III. Platí
všechna ustanovení včetně těch týkajících se zápisu.
Německé dějiny JMBZ230
Prováděcí ustanovení viz Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2011.
JMBZ264 Seminar zu den aktuellen Fragen
Povinnosti ke splnění studijních povinností tohoto předmětu odpovídají příslušným
ustanovením bodu VI. Vyhlášky ředitele. Zápis probíhá prostřednictvím SIS do JMBZ264.
Limit je 12 osob. V zápise nebudou zvýhodněni studenti druhých ročníků!
IV. Praktikum JMBZ202
Praktikum, praxe či stáž jsou povinnou součástí studijního oboru česko-německá studia.
Studenti jsou povinni absolvovat stáž v minimálním úhrnu trvání 420 hodin v průběhu
jednoho kalendářního roku. Praxi si shání studenti sami, UK FSV poskytne v případě potřeby
doporučení apod. Praxi před nástupem musí odsouhlasit garant, respektive koordinátor, a
praxe musí probíhat v německém jazykově-pracovním prostředí (ovšem ne nutně v SRN). Na
konci praxe před uznáním jejího splnění odevzdá student zprávu o své činnosti. Na zahraniční
praxi v SRN je možné čerpat speciální stipendia ERASMUS – practical placement či lze po
dohodě s koordinátorem CNS požádat o účelové stipendium. Toto stipendium se nevylučuje
“klasickým“ stipendiem ERASMUS – student placement.
Postup při shánění praxe:
1) hledání – v této fázi pomůže koordinátor CNS radou, příp. doporučením
2) schválení praxe – je třeba vyplnit formulář na následující stránce a předložit jej
PhDr. ; Nigrinovi v konzultačních hodinách ke schválení - poté si student zapisuje předmět do
SIS
3) po skončení praxe – před zápisem splnění předmětu do SIS UK je třeba předložit
zprávu z praxe podepsanou subjektem, u kterého byla vykonávána.
Další ustanovení:
V zásadě je možné praxi rozdělit mezi více subjektů. Pro každý z nich je ale třeba vyplnit
formulář, respektive i závěrečnou zprávu. Celkový součet hodin musí dosáhnout počtu 420.
Formulář je ke stažení na: http://nrs.fsv.cuni.cz/studium/formularPraxe.doc .
D. Pravidla SZZk
Státní závěrečná zkouška oboru CNS se skládá ze čtyř částí:
1. obhajoba bakalářské práce
2. obhajoba písemné práce
3. obhajoba písemné práce
4. obhajoba písemné práce

1.

Obhajoba bakalářské práce:

1.

Bakalářská práce je odevzdána v řádném termínu uvedeném v harmonogramu UK FSV.

2.

Na bakalářskou práci jsou vypracovány dva posudky (vedoucího a oponenta). Zpravidla
jeden z UK a druhý z UR.

3.

Student se v daném termínu písemně vyjádří k posudkům.

4.

Následně komise (pro řezenské studenty na UR, pro pražské na UK) projedná studentovu
písemnou obhajobu a určuje známku. Zasedání je veřejné, nicméně přítomnost studenta
není vyžadována.

2. Státní zkouška formou písemných prácí:
1.

Každý student vypracovává písemné práce ze tří okruhů v rozsahu minimálně 15,
maximálně 20 stran (počítáno bez poznámek a seznamu literatury). Okruhy musí
odpovídat studijním modulům CNS uvedeným v příslušné Karolince. Z každého modulu
může být vypracována jen jedna písemná práce. Písemná práce se nevypracovává na téma
podobné bakalářské práci (dle rozhodnutí garanta oboru) a nesmí být začleněna do
stejného modulu jako bakalářská práce.

2.

Práce je odevzdána v řádném termínu dle harmonogramu UK FSV.

3.

Ke každé písemné práci je jmenován jeden „zkoušející“, který práci posoudí a se stručným
zdůvodněním navrhne její klasifikaci.

4.

Jednání komise k SZZk proběhne vždy pro LS v termínu mimořádném daném
harmonogramem UK FSV (tzv. zářijový termín) a vždy pro ZS v termínu řádném daném
harmonogramem UK FSV.

5.

Návrhy na klasifikaci projedná komise na veřejném zasedání, nicméně přítomnost
studenta není vyžadována.

6.

Komise určí známky pro jednotlivé okruhy SZZK na základě návrhů na klasifikaci
písemných prací a s přihlédnutím k dosavadním studijním výsledkům.

V Praze, dne 21. září 2010

vz. prof. PhDr. Jiřího Peška, CSc.
PhDr. Tomáš Nigrin

