Praha, 14. 9. 2017
Milí kolegové,
se zahájením nového školního roku opět rád vítám nové studenty našeho bakalářského oboru
Česko-německá studia i našich magisterských oborů (specializace Německá a rakouská studia
a double degree Německá a středoevropská studia), stejně tak jako stávající kolegy, kteří nastupují
do dalších ročníků.
Jako v minulých letech bych vás i tento rok rád upozornil především na výuku zahraničních
vyučujících. Prof. Boris Barth, který u nás působí již druhým rokem jako DAAD-Langzeitdozent,
vypisuje v zimním semestru dva kurzy: Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh. (pod
kódem JMM709 povinný kurz pro NSS a pod kódem JMM083 povinný kurz pro NRS) a povinně
volitelný JMMZ274 Geschichte des Rassismus.
Díky naší spolupráci s univerzitou v Düsseldorfu v rámci programu DAAD přijedou i v tomto
zimním semestru dva hostující profesoři z Německa a nabídnou blokovou výuku (ve formě čtyř
tříhodinových bloků vždy ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne). Jedná se o prof. Guido
Thiemeyera, odborníka na dějiny mezinárodních vztahů, západní Evropy a evropské integrace
a prof. Volkera Zimmermanna, který s naší katedrou spolupracuje dlouhodobě a který se věnuje
především dějinám česko-německých vztahů a moderním dějinám střední Evropy. Guido
Thiemeyer nabízí kurz JMMZ272 Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 19491990, který vhodně doplňuje výuku členů katedry, zaměřující se na aktuální problémy Německa
a Evropy především z politologické perspektivy (především mám na mysli kurz dr. Vladimíra
Handla JMM112 Německo a Evropská unie). Volker Zimmermann vypisuje kurz JMMZ276 Deutsche
und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (tento kurz je pro studenty NSS povinný jako JMM711
Sudetendeutsche Geschichte und Politik). Konkrétní termíny výuky naleznete v sylabech obou kurzů.
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S novým akademickým rokem nastupuje na naši katedru i nový německý tutor Andreas
Göttmann, který vypisuje kurzy zaměřené na procvičení němčiny (JMMZ324 a JMMZ325:
Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I, II), dále vyučuje také kurzy
věnované aktuálnímu vývoji v německojazyčných zemích JMMZ305 a JMMZ306: Deutschland und
Zentraleuropa aktuell I, II). Andreas Göttmann zároveň připravil exkurzi do Frankfurtu nad
Mohanem, o níž jsme vás informovali na našem FB.
Kurzy zahraničních vyučujících i kurzy německého tutora si mohou zapisovat i studenti ČNS.
Všechny tyto kurzy i další kurzy členů katedry najdete v aktuální „Karolince“ specializace NRS
(http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-938.html),

NSS

(http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-

926.html) a ČNS (http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-922.html) a samozřejmě i v ostatních
Karolinkách podle roku vašeho zahájení studia.
Díky podpoře ze strany DAAD budeme pro studenty naší katedry opět vypisovat stipendia na
jednosemestrální pobyt na univerzitě v Düsseldorfu (která jsou mimochodem finančně daleko
zajímavější než pobyty v rámci programu Erasmus). Během října vypíšeme dvě stipendia na LS
2018, takže kdo se chystá odjet studovat do Německa má jedinečnou možnost získat prestižní
i finančně výhodné stipendium bez větších byrokratických překážek.
Funkci pomvědů získaly na tento akademický rok magisterské studentky Ida Wiedermannová
a Kateřina Návojová.
Počátkem letního semestru 2018 plánujeme již tradiční týdenní jarní školu v Bad Kissingen, na
níž spolupracujeme s partnerským pracovištěm „Bohemicum“ na univerzitě v Regensburgu pod
vedením prof. Marka Nekuly. Chystáme se rovněž na pokračování úspěšného společného
několikadenního diplomového semináře s Vídeňskou univerzitou, během něhož mají vídeňští
a naši magisterští studenti možnost prezentovat a prodiskutovat projekty svých diplomek.
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O těchto i dalších akcích vás budeme samozřejmě průběžně a včas informovat.
Pokud budete mít samozřejmě jakýkoli dotaz či nejasnost ohledně studia, neváhejte a obraťte se
na mě, popř. na dr. Davida Emlera. Dotazy spojené se studiem vám rád zodpoví také dr. Tomáš
Nigrin (koordinátor Česko-německých studií) a dr. Alena Zelená (koordinátorka Německých
a středoevropských studií).
Příležitost neformálně probrat (nejenom) začátek nového akademického roku budeme mít již
první týden výuky, na nějž plánujeme setkání členů katedry a studentů. O přesném termínu
a místu vás budeme ještě informovat.

Na spolupráci v dalším akademickém roce se jménem celé katedry těší

Ota Konrád
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