
   
 

Katedra germanistiky PF JU realizuje ve spolupráci s Universität Wien a za finanční 
podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko prestižní mezinárodní 

stipendijní projekt pro české a rakouské studující 

Univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České 
Budějovice 2016 

 

Třítýdenní česko-rakouský projekt univie: summer school for Czech-German Language Tandem: 
Sommerkolleg České Budějovice 2016 je určen pro 27 českých a 18 rakouských studujících. Letní 
kolegium proběhne v termínu od 10. do 30. července 2016 a účast na něm je vázána na udělení stipendia 
z finančních prostředků programu AKTION Česká republika – Rakousko. Termín pro podávání 
žádostí českých uchazečů o stipendium končí 30. dubna 2016. Více informací naleznete na stránkách 
Katedry germanistiky PF JU nebo se můžete obrátit na vedoucí kolegia Mgr. Janu Kusovu, Ph.D. 
(kusova@pf.jcu.cz). Za účast na projektu univie: summer school for Czech-German Language Tandem: 
Sommerkolleg České Budějovice 2016 je nově možné získat čtyři kredity (více viz předmět KNJ/AKTSS 
ve STAGu Jihočeské univerzity).  

Těžištěm programu je intenzivní výuka němčiny a češtiny, která probíhá v malých 
skupinách, tandemech či v rámci dílčích skupinových projektů v rozsahu čtyř hodin denně. Výuka je 
přizpůsobována potřebám studujících, podporuje jejich silné stránky a pokouší se intenzivně eliminovat 
individuální chyby jednotlivých studujících.  

Významnou součástí programu kolegia je jeho odborná část, jež spočívá ve volitelných seminářích 
k české a rakouské literatuře, reáliím, dějinám a kulturním dějinám obou zemí. Semináře jsou pořádány 
ve spolupráci s významnými odborníky a institucemi, v roce 2015 např. s Museem Fotoatelier Seidel. 
Vrchol kolegia tvoří autorská čtení významných českých a rakouských spisovatelů a spisovatelek a 
následné intenzivní diskuze o představovaných dílech či obecných otázkách. Z minulosti jmenujme 
např. čtení Radky Denemarkové, Jaroslava Rudiše, Michala Viewegha či rakouských autorů Michaela 
Stavariče, Dorona Rabinovice nebo Elisabeth Reichart. 

Účast na projektu ale neznamená pouze získávání teoretických znalostí. Během doprovodných 
odborných exkurzí mohou účastníci a účastnice poznat významná místa a památky v České Republice 
a Rakousku, navštívit zajímavé výstavy, muzea a galerie. V letošním roce jsou naším cílem Alšova 
jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Praha, Písek, Český Krumlov, hrad Zvíkov a rakouský Linz. 

V rámci volitelných seminářů se budeme v roce 2016 ve spolupráci s Centrem interaktivního vzdělávání 
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích věnovat osobnosti a době Karla IV., muzejní pedagogice a 
přípravě bilingválních muzejních projektů. Již tradičně nabídneme odborný seminář k české a rakouské 
literatuře 20. století, v jehož rámci na autorských čteních přivítáme Radku Denemarkovou, Michaela 
Stavariče a Annu Kim. 

Koncept letních kolegií je již prověřen léty a má stabilní podporu bilaterálního programu AKTION Česká 
Republika – Rakousko. Jeho cílem je vytvořit uvolněné komunikativní prostředí, v němž jsou účastníci 
a účastnice motivováni k důsledné práci na zlepšení jazykových kompetencí, rozšíření odborných 
znalostí, především ale k dalšímu osobnostnímu růstu. Účast na kolegiu umožňuje navázat kontakty se 
studujícími z jiných univerzit a potkat inspirující osobnosti, a to jak z okruhu hostů kolegia a 
organizačního týmu, tak i účastníků a účastnic. Kolegium tím může otevřít dveře k dalšímu rozvoji 
profesní kariéry či k obohacení osobního života o výraznou interkulturní zkušenost.  

 



 

Obr. 1: Účastníci kolegia po neformální diskuzi se spisovatelkou Radkou Denemarkovou 

 

 

 

 


