
 

 

Vyhláška garanta oboru Česko-německá studia (CNS) k zahájení ZS 2009/2010 

 

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 CNS mají vzhledem ke specifickému kreditnímu ohodnocení a ukončení ve většině 
případů kód začínající JMBZ. Předměty pod těmito kódy (kromě IMS) nejsou většinou k 

nalezení v elektronickém rozvrhu přímo a je nutné je hledat pod kmenovými předměty, resp. 
jejich kódy (proklik z předmětu s kódem JMBZ do sylabu, následně proklik na „předmět 

zajištěn“). Tak je možné nalézt rozvrh i kód kmenového předmětu.  
 

Do elektronického (i papírového) indexu se zapisují předměty s kódem JMBZ, nikoliv 

kmenové předměty s jiným kódem. Pro emailové rozdělování do seminářů se však  do 

předmětu zprávy uvádí kód kmenového předmětu. 

 

Předměty označené v elektronické Karolince jako nevyučované, jsou zpravidla nabízeny na 
UR. 

 
Koordinátorem CNS je PhDr. Monika Práchenská (prachenska@fsv.cuni.cz), garantem oboru 

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. S veškerou agendou a dotazy se nejprve obracejte na 
koordinátora. 

 
I. Ročníkové povinnosti: 

 

1. ročník 

V průběhu zkouškového období zimního semestru jsou po předložení odpovídajících 
jazykových certifikátů koordinátorovi CNS automaticky uznány předměty JMBZ207 Deutsch 

I. A JMBZ208 Deutsch II. Studenti si je však zapisují na začátku ZS do SISu. 
 

V prvním ročníku si studenti zapisují předměty: 

o JMBZ209 Deutsch III 

o JMBZ210 Deutsch IV 

o JMBZ228 Úvod do společenských věd I 

o JMBZ229 Úvod do společenských věd II  

o JMBZ230 Německé dějiny 

o JMBZ237 Politická geografie I 

o JMBZ238 Politická geografie II 

 
Poznámka: Platí pro studenty nastupující do AR 2009/2010. 

 

2. ročník 

V 2. ročníku nebo v roce před odjezdem na UR si studenti zapisují předměty: 

o JMBZ200 Bakalářský seminář pro česko-německá studia I 

o JMBZ230 Bakalářský seminář pro česko-německá studia II 

o JMBZ239 Geografie německy mluvících zemí 

 

Na konci akademického roku před odjezdem na Universität Regensburg musí mít studenti 



 

 

splněno alespoň 120 kreditů. 
 

3. ročník 
Studijní plán na každý semestr studia na UR musí být na počátku každého semestru (do 14 

dnů od začátku semestru na UR) odsouhlasen garantem (respektive koordinátorem) oboru. 
 

Na UR je také plněn povinný předmět JMBZ201 Překlad z češtiny do němčiny.  
 

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. 
 

II. Moduly a uznávání do modulů: 

 

Jazyk/Sprache – do modulu se neuznávají žádné předměty. Předměty JMBZ211 Čeština I. a 
JMBZ212 Čeština II. si nezapisují studenti CNS imatrikulovaní na UK FSV. 

 

Jazykověda/Literární věda  

Do modulu se uznávají předměty především z jazykovědných ústavů FF UK. K zápisu těchto 
předmětů do indexu a SISu slouží především předměty JMBZ262 Fonetika, JMBZ263 

Fonologie, JMBZ268 Německá literatura I. a JMBZ269 Německá literatura II . Jejich uznání 
za obdobné předměty jiných ústavů UK musí být předem (!) odsouhlaseno koordinátorem 

CNS. 
 
Předměty JMBZ221 Současný český jazyk I., JMBZ222 Současný český jazyk II., JMBZ223 
Česká literatura I. a JMBZ224  Česká literatura II. si nezapisují studenti CNS imatrikulovaní 

na UK FSV. 
 

Vědy o kultuře 
Do modulu jsou uznávány jen předměty v rámci studijního plánu – vyučované a vypsané na 

UK FSV. 
 

Interkulturní komunikace 

Do modulu jsou uznávány jen předměty v rámci studijního plánu. 
 

Geopolitická historie 
Do modulu jsou uznávány jen uvedené předměty vyučované a vypsané na UK FSV. 

 

Společenské vědy 

Do modulu jsou uznávány jen předměty vypsané v rámci studijního plánu. 
 

Ekonomické vědy 
Do modulu jsou uznávány jen předměty vypsané v rámci studijního plánu. 

 
 

III. 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 JMBZ228 a JMBZ229 

Viz Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS 2009 (dále jen vyhláška ředitele) bod III. Platí 

všechna ustanovení, pro emailové přihlašování do seminářů se používá kód JMB002. Studenti 
CNS budou své přihlášky posílat na příslušnou adresu ve formátu například: 

andel_jmb002_CNS_novakjan. 
 

Německé dějiny JMBZ230 

Prováděcí ustanovení viz Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2010. 

 
JMBZ264 Seminar zu den aktuellen Fragen 

Povinnosti ke splnění studijních povinností tohoto předmětu odpovídají příslušným 
ustanovením bodu 4 Vyhlášky ředitele. Zápis probíhá prostřednictvím SIS – do JMBZ264. 

Limit je 10 osob.  
 

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. 

 
V Praze, dne 21. září 2009      prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 

                garant oboru CNS 
 

 


