Profil absolventa
magisterských oborů KNRS
Z hlediska dovedností jsou absolventi KNRS schopni samostatně
analyzovat nejrůznější oblasti společenského života německy
mluvících zemí v jejich historických a aktuálních souvislostech
i vzájemné provázanosti. Dokáží formulovat problémy, vyhledávat
relevantní data k jednotlivým tématům, zasazovat je do kontextu
a interpretovat. Předpoklad těchto dovedností tvoří nabyté znalosti
politické, sociální, hospodářské i kulturní situace německy mluvících
zemí v současnosti i z hlediska jejího historického vývoje. Vzhledem
ke stále intenzivnější mezinárodní spolupráci a propojení je po celou
dobu studia kladen důraz na znalosti mezinárodního dění a role
německy mluvících zemí v něm, především pak ve vztahu
ke středoevropskému prostoru a v rámci evropského integračního
procesu. Nezbytným předpokladem jsou rovněž výborné znalosti
cizích jazyků i zkušenosti a kontakty získané během zahraničních
studijních pobytů. Absolvent oboru je také schopen pokračovat
dále ve vědecké práci jako student navazujícího doktorského studia.

Uplatnění absolventů KNRS
Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě,
v odborných sekcích i politických odděleních zahraničních zastupitelství,
v mezinárodních organizacích a institucích, v neziskovém sektoru,
v nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách
i v odborné žurnalistice a v médiích. Jsou připraveni na vědecký
výzkum na českých i zahraničních univerzitách a výzkumných
institucích. Výhodou absolventů je flexibilní aplikace získaných
znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů.

Úspěšní absolventi řekli o studiu na KNRS:
„Studium na Katedře německých a rakouských studií IMS mi umožnilo
osvojit si nejen hluboké teoretické znalosti, ale také získat vhled
do širokých souvislostí politického, společenského, kulturního
a ekonomického vývoje jak v německy mluvícím prostředí,
tak v Evropě a ve světě. Právě na zásadách aplikované vědy jsem
také mohla nejvíce stavět při výkonu náročných funkcí ve státní
správě. Ať už jsem pracovala jako poradkyně ministra obrany ČR
či zástupkyně ředitelky Odboru vnějších a vnitřních vztahů členských
států EU na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a v poslední době
pak jako vedoucí sekretariátu náměstka ministra zahraničních věcí
pro unijní záležitosti.“
PhDr. Magda Gregerová (MZV ČR)
„Německo-rakouská studia mi umožnila získat široký a fundovaný
přehled o daném teritoriu a zároveň nabídla možnost zabývat se
vybranými tématy hlouběji a na nejvyšší odborné úrovni. Kvalita
pedagogů a jejich individuální přístup ke studentům, veliký výběr
německojazyčných přednášek a možnost studijních pobytů v zahraničí,

propojení celého studia s praxí a úroveň ostatních studentů,
s nimiž se dnes při své práci i nadále často setkávám – to vše
mi vedle zajímavého studia přineslo nenahraditelnou kvalifikaci
do mého profesního života.“
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
(ředitel Česko-německého fondu budoucnosti)
„IMS mě vystřelil na okružní cestu: díky institutu, jeho zušlechťovacím
vlivům a kontaktům, jsem nejdřív odjel do Německa na stipendium,
k němuž patřilo hostování ve Frankfurter Allgemeine, odkud byl
jenom krok na zahraniční stránky Lidových novin, potom do jejich
komentářové rubriky, potom do české redakce BBC, na delší dobu
do Londýna a nakonec zpátky na kontinent, svým způsobem i k IMS
– napsal jsem kritický politický životopis Václava Havla placený
z peněz velké německé nadace a určený i pro německý trh.“
Mgr. Daniel Kaiser (novinář)
„Během studia NRS jsem získala solidní faktografické znalosti
o německy mluvících zemích, které jsem mohla navíc prohloubit
praktickými zkušenostmi: studiem na německé univerzitě
a absolvováním stáže v Bundestagu. To vše mi pomohlo při
přijímacím řízení na Ministerstvo zahraničních věcí. Kromě
odborných znalostí si velmi vážím osobního přístupu vyučujících
ke studentům, kteří jsou vnímáni jako kolegové.“
PhDr. Marie Mrázková (MZV ČR)
„Považuji studium na Katedře německých a rakouských studií IMS
pro moji práci za velmi užitečné. Díky komplexnosti tohoto studijního
programu zahrnujícího v sobě nauku o politických, správních,
hospodářských, kulturních a kulturně-historických reáliích německy
mluvících zemí jsem měl možnost získat to, co je dle mého názoru
pro práci v diplomatických službách nezbytné. Mám tím na mysli
vidění světa (respektive jeho určité části podle teritoriálního
zaměření studia) v mnoha souvislostech, které se v jeho aktuální
podobě tak či onak promítají a ovlivňují ho.“
Mgr. Martin Svárovský
(zástupce velvyslance České republiky v Polsku)

Kontakt
Katedra německých a rakouských studií FSV UK
IMS FSV UK
U Kříže 8/661, 158 00 Praha 5 – Jinonice
tel: (+ 420) 251 080 250 – 1
fax: (+ 420) 251 620 294
web: http://knrs.fsv.cuni.cz
http://www.facebook.com/German.and.Austrian.Studies.Prague
https://www.facebook.com/nemeckastredoevropskastudia
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Katedra německých a rakouských studií
Katedra německých a rakouských studií je součástí Institutu
mezinárodních studií (IMS) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
(FSV UK). Katedra se zabývá širokou škálou témat německy mluvících
zemí, a to ve středoevropském i evropském a globálním kontextu.
Katedra německých a rakouských studií (dále též KNRS) otevírá
každoročně od r. 1993 dvouletý magisterský obor Německá a rakouská
studia, který je od r. 1994 podporován od DAAD v rámci programu
Deutschsprachige Studiengänge. Obor má multidisciplinární charakter
a využívá metody a přístupy především moderních a soudobých dějin,
politických věd a mezinárodních vztahů; předmětem jeho zájmu
je politický, právní, hospodářský, sociální a kulturní vývoj německy
mluvících zemí ve středoevropském a šířeji evropském kontextu.
V tomto rámci je systematická pozornost věnována i překonávání
důsledků leckdy bolestné minulosti ve vztazích německy mluvících
zemí, zejména SRN, k východním i západním sousedům.
Nově KNRS otevírá ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově
navazující magisterský obor Německá a středoevropská studia
v režimu tzv. double degree – tedy souběžným studiem na dvou
univerzitách. Uchazečům o magisterský stupeň studia tak nabízí
výjimečnou možnost zapojit se do nového trendu vzdělávání. Německá
a středoevropská studia jsou zaměřena na Německo a střední Evropu.
Obor je založen interdisciplinárně, opírá se zejména o přístupy
moderních a soudobých dějin, politických věd a věd o kultuře.
Od roku 2009 KNRS společně s Univerzitou Řezno (Bohemicum) nabízí
tříletý binacionální bakalářský obor Česko-německá studia. Dále
se Katedra německých a rakouských studií podílí na mezioborovém
bakalářském oboru Mezinárodní teritoriální studia a garantuje
anglickojazyčný magisterský obor Central European Comaprative Studies.
Studium oborů připravovaných na KNRS znamená, že se díky nabídce
volitelných předmětů studenti mohou specializovat v tematických
oblastech podle svého zájmu. Kromě toho mohou k prohlubování své
odbornosti a svých schopností a dovedností využívat bohaté nabídky
studijních pobytů v zahraničí. Na katedře pravidelně působí rovněž
řada špičkových zahraničních pedagogů.

Studijní prostředí Katedry německých
a rakouských studií
KNRS sídlí v jednom z nejmodernějších českých vysokoškolských
pracovišť – v areálu UK v pražských Jinonicích. Studenti zde mohou
využívat četné informační databáze (např. EBSCO, JSTOR, PROQUEST)
umožňující on-line přístup k odborným časopisům z celého světa.
KNRS shromáždila cílenými akvizicemi – v ČR zcela ojedinělou – sbírku
odborné literatury vztahující se k německy mluvícím zemím, která
je k dispozici v Knihovně T. G. Masaryka. Knihovna se nachází ve stejné
budově jako KNRS a pro čtenáře je otevřena každý pracovní den
od 8.30 do 19.00.

Těsný styk s německy mluvícím prostředím zajišťují na KNRS také
němečtí hostující vyučující a německý tutor v rámci podpory DAAD.
Od roku 2014 získala katedra rovněž místo stálého německého
docenta (DAAD-Langzeitdozent). Studenti KNRS se mohou účastnit
pravidelných exkurzí do Německa. Kromě řady stipendií, otevřených
pro všechny studenty IMS, resp. Karlovy univerzity, mají studenti
KNRS možnost ucházet se také o stipendium DAAD.
Podrobné informace o jinonickém areálu a Knihovně
T. G. Masaryka naleznete na http://knihovna.jinonice.cuni.cz.

Nabídka předmětů KNRS (výběr)
•• Politické systémy německy mluvících zemí po r. 1945
•• Zahraniční politika SRN I a II
•• Německá politika v Evropské unii
•• Strany a stranické systémy v NMZ
•• Russland, Deutschland, Europa – Konflikt, Kooperation
und Konkurrenz
•• Moderne deutsche Geschichte
•• Moderní rakouské dějiny
•• Geschichte der Deutschen im Mitteleuropa
•• Germany and „the East“ (19th and 20th Century)
•• Hospodářský a sociální systém německy mluvících zemí I a II
•• Sozialstruktur und sozialer Wandel in den deutschsprachigen
Ländern
•• Deutsche und österreichische Kultur im 20. Jh.
•• Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert
•• Církve a náboženství v německy mluvících zemích
Přehled aktuálně vyučovaných předmětů je k dispozici na:
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-630.html.

Vyučující KNRS v akad. roce 2014/2015:
Členové katedry
PhDr. David Emler, Ph.D.
PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (vedoucí katedry)
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Dr. Torsten Lorenz (DAAD-Langzeitdozent)
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
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Zahraniční vyučující

Externí vyučující

Univ.-Prof. Dr. Christoph Nonn
Dr. Manfred Sapper
Dr. Volker Weichsel
Prof. Dr. Günter Wollstein
Prof. Dr. Volker Zimmermann

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.

Průběžné informace o výuce externistů a zahraničních
vyučujících naleznete na http://knrs.fsv.cuni.cz v sekci Aktuality.

Výběr z diplomových prací studentů NRS
•• Bruna, P.: Odpor Rakušanů proti jaderné elektrárně Temelín.
Analýza rakouského protijaderného konsensu (2011).
•• Bobek, P.: Bavorská CSU a rakouská ÖVP: postmateriální
společnost, kartelizované politické strany? (2012).
•• Brusová, H.: Německo-polské vztahy na začátku 90. let
z pohledu Svazu vyhnanců (2006).
•• Daňková, Š.: Fenomén Frakce Rudé armády a jeho reflexe
na stránkách německého tisku druhé poloviny 90. let (2003).
Tiskem jako: RAF – Frakce Rudé armády: tři generace teroristů.
Praha: NLN 2006.
•• Dimitrov, M.: Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990
na příkladu Spolkového hlavního města Vídně (2009).
Tiskem pod týmž názvem – Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd 2010.
•• Joza, J.: Privatizace ekonomiky a proměna konsocialismu
v Rakousku (1986−1999) (2013).
•• Kufčák, J.: Bezpečnostně-politická dimenze kontroly exportu
zbraní na příkladu vlád H. Kohla a G. Schrödera v letech
1989-2005 (2014).
•• Mandysová, Z.: Biografie Josepha Fischera 1968-2002:
od revolucionáře ke státníkovi (2005).
•• Richterová, P.: Der lange Weg zum Dialog: ein Jahrhundert
deutscher Auswärtiger Kulturpolitik. 1912-2001 (2003).
•• Ryjáček, J.: Deutsche Außenpolitik in der Irak-Krise (2005).
•• Valenta, M.: Bauhaus a reformní pedagogika v kontextu
společenského vývoje konce 19. a počátku 20. století (2006).
•• Zvánovec, M.: Die SdP im Parlament. Eine
Kollektivbiographie der Mitglieder des parlamentarischen
Klubs der Sudetendeutschen und der Karpatendeutschen
Partei (2014).

