Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení
akademického roku 2013/2014

I. S počátkem akademického roku 2013/14 byly provedeny některé podstatné změny ve
struktuře studijního oboru. Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2012/2013 a dříve,
se řídí studijním plánem, platným v době zahájení jejich studia. V případě rozdílů mezi
dřívějším a současným studijním plánem platí následující:
1. Pokud došlo ke změně počtu kreditů mezi původním a současným studijním plánem, platí
ve smyslu opatření děkana č. 44/2012, odst. A.6, že počet kreditů se určuje podle kreditového
ohodnocení v roce absolvování předmětu (tj. nikoliv podle Karolínky platné při nástupu do
studia). Pokud dojde k situaci, že se sníží počet kreditů u povinného předmětu, bude na
základě pokynu garanta studijním oddělením poškozeným studentům doplněn rozdíl v počtu
kreditů za pomoci tzv. přidělených kreditů. V případě, že se kreditové hodnocení meziročně
zvýší, získává student po absolvování kurzu nový (vyšší) počet kreditů.
2. Povinné kurzy, které nejsou v aktuálním programu vypsány, se nahrazují následovně:
2.a. Kurzy JMM060: Umění německy mluvících zemí, JMM061: Konversatorium I,
JMM487: Geografie německy mluvících zemí a JMM501: Dějiny německy mluvících zemí
pro magistry jsou od tohoto akademického roku programu vypisovány jako povinně volitelné.
Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2012/2013 a dříve a dosud je neabsolvovali, si
podle svého studijního plánu kurzy zapisují jako povinné. Kurz JMM568: Německo a
Rakousko po r. 1990 není v akademickém roce 2013/2014 vypisován. Kurz lze nahradit
kurzem JMM472 Sozialstruktur Deutschlands.
2.b. Namísto kurzu JMM569: Německo a východní Evropa si studenti, kteří jej dosud
neabsolvovali, zapisují nový kurz JMM637: Geschichte der Deutschen in Mitteleuropa. Pro
studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2012/13 a dříve přitom platí původní výše
kreditního ohodnocení kurzu JMM569.
2.c. Namísto kurzu JMM050: Konzeptionen und Interpretationen der
deutschsprachigen Ländern si studenti, kteří jej dosud neabsolvovali, zapisují kurz JMM635:
Moderne deutsche Geschichte.
2.d. Kurz JMM059: Metodologický seminář nahrazují kurzy JMM634: Proseminář
moderní dějiny a JMM638: Proseminář politologie a mezinárodní vztahy. Studenti, kteří
nastoupili v akademickém roce 2012/2013 a dříve a kurz JMM059 dosud neabsolvovali, volí
dle vlastního uvážení jeden z obou nově nabízených kurzů.
3. Ostatní povinné kurzy podle aktuálního studijního plánu, které nebyly jako povinné vedeny
ve studijním plánu, platném pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2012/2013 a
dříve, si mohou tito studenti zapisovat jako povinně volitelné.
4. Pokud se týče kurzů JMM668: Německo a Rakousko po r. 1990, JMM487: Geografie
německy mluvících zemí a JMM501: Dějiny německy mluvících zemí pro magistry, studenti,
kteří nastupují ke studiu v akademickém roce 2013/14 a tyto kurzy neabsolvovali v
bakalářském studiu, jsou povinni si je zapsat v prvním roce magisterského studia. Kredity se
započítávají do součtu povinně volitelných předmětů. Studenti, kteří tyto předměty
absolvovali v bakalářském studiu, si je nezapisují. Studenti, kteří nastoupili v akademickém
roce 2012/2013, plní tuto studijní povinnost způsobem, který ukládal studijní obor v době
jejich nástupu ke studiu.

5. Studijní povinnost JMM512: Jazykové znalosti nově zahrnuje dvě zkoušky ze světových
jazyků na úrovni vysokoškolské zkoušky a jeden zápočet z dalšího jazyka. Jako splněná
studijní povinnost mohou být uznány zkoušky či zápočty dosažené během předchozího
vysokoškolského studia v jakémkoliv studijním cyklu (provádí garant studijního oboru, resp.
jím pověřený pracovník) nebo osvědčení a certifikáty vydávané různými subjekty,
poskytujícími jazykovou výuku (uznání provádí garant oboru a v případě potřeby Kabinet
jazykové přípravy FSV UK). Jestliže si studenti zapíší jazykové kurzy v Kabinetu jazykové
přípravy FSV UK a počet v nich získaných kreditů bude vyšší než dva, mohou si tyto kredity
započítat do volitelných předmětů. Jakmile studenti dosáhnou všech předpokladů pro splnění
této studijní povinnosti, zapíší si předmět, předloží potřebné podklady garantovi oboru, který
na tomto základě provede zápis do SISu.

II. S počátkem akademického roku 2013/14 jsou všichni studenti povinni zapsat si JMM043:
Diplomový seminář I. hned v zimním semestru 1. ročníku s cílem co nejdříve najít a
zformulovat téma své diplomové práce a připravit její projekt. Pokud studenti, kteří ke studiu
nastoupili v akademickém roce 2012/13 a dříve a dosud neměli tento seminář zapsán, jsou
povinni tak učinit v ZS akademického roku 2013/14.
Témata svých diplomových prací si studenti od letošního akademického roku volí z nabídky
tématických okruhů diplomových prací NRS. V součinnosti s vedoucími Diplomového
semináře a s garantem oboru mohou studenti v odůvodněných případech navrhnout i jiné
téma. Podmínkou pro schválení takového tématu je, že má odpovídající zaměření, odbornou
úroveň a že katedra je schopna svými pracovníky toto téma garantovat. Tematické okruhy
diplomových prací NRS budou zveřejněny na začátku ZS 2013/14.

III. V ZS akademického roku 2013/14 jsou nabízeny následující kurzy zahraničních
vyučujících:
- JMM472: Sozialstruktur Deutschlands (Peter Hartmann)
- JMM647: Sieg im Volkslied? Musik und Revolte im 20. Jahrhundert (Michael Esch)
- JMM651: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des geteilten Deutschlands 1945-1989 (Torsten
Lorenz)
Další informace o těchto kurzech jsou k dohledání v Karolínce či budou zveřejňování na
stránkách KRNS. Vedení katedry vyzývá všechny studenty, aby těmto kurzům věnovali
přednostní pozornost. Jsou to kurzy nejvyšší odborné úrovně, které se v příštích letech v
nabídce studijního oboru NRS již nemusí objevit.

IV. Pokud si studenti nejsou jisti s výběrem volitelných předmětů, vedení katedry upozorňuje
na následující kurzy, které jsou vypisovány v ZS 2013/14:
- JMM097: Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy (J. Vykoukal)
- JMM189: Economic Transformation in East Central and Southeastern Europe (P.
Cibulková)
- JMM596: Cold War in Documents 1963-1991 (V. Smetana)
Dále doporučujeme pozornosti našich studentů kurzy německých hostujících profesorů na
FFUK UK, zejména Torstena Lorenze (např. AHS666058 Deutsche Geschichte VI: Das
geteilte Deutschland 1945-1989 nebo AHS666057 „Stunde Null“. Krieg und Nachkrieg in
Mittel- und Osteuropa seit 1944 a další dle aktuální nabídky) a Manfreda Weinberga (např.
ADE100098 Deutschsprachige Literatur und Kultur 1945-1968 a další dle aktuální nabídky).

V. Vedení katedry doporučuje studentům, aby se snažili pro svůj výzkum spojený s
diplomovou prací získat grant Grantové agentury UK, která je přednostně zaměřena na
podporu studentských projektů a vědecké činnosti vůbec. S návrhy projektů se obracejte podle
jejich tematického zaměření na příslušné pracovníky katedry, kteří Vám budou nápomocni s
jejich vypracováním a s přípravou grantové přihlášky. Termín pro podání přihlášek nových
projektů na odbor pro vědu a výzkum Rektorátu UK je stanoven na 20.11.2013 (viz
http://www.cuni.cz/UK-5314.html), termín odevzdání na oddělení vědy FSV UK ještě nebyl
stanoven; předpokládat jej lze kolem 9.11.2014.

VI. Povinná docházka na kurzy
Předměty uvedené v Karolínce jako 0/2 či 1/1 se považují za předměty s povinnou docházkou
dovolující maximálně dvě absence za semestr. Upřesnění podmínek a kontrola docházky je v
kompetenci vedoucích těchto seminářů.
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