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Studijní obor 6702T: Německá a středoevropská studia /
Deutsche und mitteleuropäische Studien
Cílem oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien je poskytnout jeho studentům
kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti
v oblasti svého oborového zaměření. Východiskem pro získání širokých odborných znalostí je vynikající znalost
německého jazyka a aktivní znalost polského jazyka a dalšího světového jazyka nejen v oblasti konverzace, ale také
schopnost jazyk používat především v akademicko-odborném kontextu. Obor je zaměřen na Německo a střední Evropu
v oboru mezinárodních teritoriálních studií, a to v průsečíku moderních dějin, politologie, mezinárodních vztahů a socio-
kulturního vývoje. Specifikum oboru je zprostředkování různorodého pohledu na danou problematiku díky semestrálnímu
pobytu studentů na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově a díky systematickému zapojení německých akademiků
především na UK (krátkodobě nebo dlouhodobě hostující profesoři). Absolventi tak disponují jedinečnými analyticko-
komparativními kompetencemi v oboru a schopností diferencovaného přístupu ve vztahu k národnímu pojetí a výkladu
především moderních dějin.

Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702R Česko-německá studia, 6702K
Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku,
jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí
v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské
zkoušky není hodnocena stupněm dobře.

Garantem oboru je doc. PhDr. Michal KUBÁT, Ph.D.
Koordinátorem oboru je doc. PhDr. Ota KONRÁD, Ph.D.    konrad@fsv.cuni.cz

Celkové studijní povinnosti 120 kreditů

Povinné předměty 82 kreditů

Povinně volitelné předměty minimálně: 26

Volitelné předměty 12 kreditů
(Volitelné předměty viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)

Pozn.: V rámci studia na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově musí studenti splnit 25 kreditů z povinných předmětů a
minimálně 5 kreditů z povinně volitelných a volitelných předmětů.

Magisterská státní zkouška:

Části:

1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce
2. (JSZ627) Německo a střední Evropa ve 20. století (1 otázka)
3. (JSZ628) Politické systémy a aktuální problémy Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)
4. (JSZ629) Kultura Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)

Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 2-4) nesmí být předmětem diplomové práce.

Povinné předměty: (J#0177)
<!--dg:select1:0177:2014:2014:cz-->

Kód Název
předmětu

Garant
předmětu

Semestr Rozsah výuky Kontrola
studia

Kredity

Celkový počet kreditů: 82

Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti
<!--dg:rekv:0177:2014:2014:cz-->

Kód Název předmětu Prerekvizity Korekvizity Záměnnosti Neslučitelnosti
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Povinně volitelné předměty: (J#0178)
<!--dg:select1:0178:2014:2014:cz-->

Kód Název
předmětu

Garant
předmětu

Semestr Rozsah výuky Kontrola
studia

Kredity

JMM061
Konversatorium
zu den
aktuellen
Fragen I.

  Nigrin    Beck ZS 0/2 KZ 4

JMM093   Koncepce
a interpretace
dějin
středovýchodní
Evropy

  Vykoukal LS 1/1 Zk 6

JMM097   Etnické
a národnostní
problémy
střední a
jihovýchodní
Evropy

  Vykoukal ZS 1/1 Zk 6

JMM352   Zahraniční
politika SRN I

  Handl ZS 1/1 Zk 4

JMM353   Zahraniční
politika SRN II

  Handl LS 1/1 Zk 4

JMM489   Kriminalität im
Staatssozialismus:
DDR und
Tschechoslowakei
(1949-1989)

  Zimmermann LS 1/1 Zk 5

JMM640   Církve a
náboženství v
NMZ

  Kunštát LS 1/1 Zk 4

JMM642   Who
Controls the
Past, controls
the Future?

  Emler LS 1/1 Zk 4

JMM725   Österreich im
20.
Jahrhundert.
Politik und
Kultur.

  Konrád ZS 1/1 Zk 4

JMM726   Habsburská
monarchie a
první světová
válka.

  Kučera LS 2/0 Zk 4

JMM727   Konflikt
i Dominacja
– Człowiek
Wobec
Kryzysów i
Zagrożeń
(UPK)

  Essen ZS 1/1 Zk 4

JMM728   Człowiek,
Środowisko,
Industralizacja
w XIX–XX w.

  Sroka ZS 2/0 Zk 2

Minimální počet kreditů: 26

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM061&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM061&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM061&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM061&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00437
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=46656
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM093&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM093&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM093&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM093&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM093&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00620
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM097&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM097&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM097&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM097&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM097&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM097&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00620
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM352&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM352&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00461
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM353&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM353&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00461
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM489&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM489&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM489&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM489&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM489&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00764
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM640&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM640&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM640&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00622
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM642&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM642&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM642&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM642&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=10356
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM725&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM725&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM725&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM725&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM725&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00600
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM726&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM726&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM726&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM726&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=36438
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM727&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM727&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM727&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM727&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM727&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM727&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM727&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=47838
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM728&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM728&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM728&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JMM728&skr=2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=47839
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Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti
<!--dg:rekv:0178:2014:2014:cz-->

Kód Název předmětu Prerekvizity Korekvizity Záměnnosti Neslučitelnosti

JMM093 Koncepce a
interpretace dějin
středovýchodní
Evropy

JMMZ082

JMM097 Etnické a
národnostní
problémy střední
a jihovýchodní
Evropy

JMM422

JMM353 Zahraniční politika
SRN II

JMM352


