Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS školního roku
2018/2019
I. SIS
1. SIS (Studijní informační systém) je elektronický systém evidence všech úkonů souvisejících
se studiem, zejména pak se zápisem do předmětů a s okolnostmi plnění studijních povinností
z těchto předmětů, prostřednictvím SIS komunikuje se studenty i studijní oddělení UK FSV,
resp. ta jeho referentka, která v dané době má příslušný institut na starost. V případě IMS je
touto referentkou paní Jana Vokatá (tel. 222 112 238, email: vokata@fsv.cuni.cz).
2. Úprava volitelných předmětů – dle Studijního a zkušebního řádu UK,čl. 5/4
(https://cuni.cz/UK-8916.html) je za volitelný považován jakýkoliv předmět, který není
součástí studijního plánu daného studijního oboru, tj. předmět z jiného institutu fakulty nebo z
jiné fakulty, ale vždy jen z Univerzity Karlovy – předměty z jiných vysokých škol nelze jako
volitelné povolit, pokud daná vysoká škola nemá s UK smlouvu o vzájemném uznávání
studijních povinností. Toto omezení se nevztahuje na předměty, které absolvujete v rámci
zahraničních studijních pobytů, ale opět jen takových, které jsou součástí smluvně zajištěných
pobytů typu Erasmus nebo meziuniverzitní nebo mezifakultní smlouvy.
Student má právo získat během svého studia studijním plánem předem určený počet kreditů za
tyto volitelné předměty (v případě bakalářského studia je to 18 kreditů a v případě
magisterského studia je to 12 kreditů) a garant oboru mu nemůže v jeho uplatnění bránit, pouze
může v případě potřeby upravit způsob a podmínky plnění těchto předmětů.
Student si musí volitelný předmět registrovat v příslušném semestru, aby se mohl být
automaticky započten do splněných studijních povinností v tomto semestru, pokud nesplní
studijní povinnost spojenou s volitelným předmětem, nesmí si jej znovu zapsat v dalším
akademickém roce. Kreditovou kvótu určenou pro volitelné předměty student může, ale
nemusí splnit.
II. Bakalářský diplomní seminář
1. Témata
a) Válka, retribuce a rekonstrukce 1945-1955 (Vít Smetana)
b) Studená válka 1949-1989 (Oldřich Tůma)
c) Bezpečnostní problémy současnosti (Marek Pečenka)
d) Migrační problémy v euroamerické oblasti po roce 1990 (David Emler)
e) Přechody k demokracii a její konsolidace v Evropě po roce 1945 (Michal Kubát)
f) Sociohistorie (dez)integračních procesů v soudobých evropských společnostech (Ondřej
Matějka)
g) Sociální a hospodářský vývoj Evropy a Ruska po roce 1945 (Jaroslav Kučera)
h) Současná střední Evropa v mezinárodním kontextu (Vladimír Handl)
Rozdělení studentů do jednotlivých seminářů bude ukončeno po odevzdání projektů a dle
dohody vedoucích jednotlivých seminářů před zápisem do příslušného semestru.

2. Bakalářský seminář a zahraniční stáže (Erasmus apod.)
a) Hodlá-li student vyjet na zahraniční pobyt, ať již semestrální nebo roční, může jeden ze dvou
dílů bakalářského semináře absolvovat korespondenční formou, další však musí vždy
absolvovat prezenčně.
b) Bez ohledu na prezenční či korespondenční formu semináře musí student před nástupem do
prvního dílu bakalářského semináře v daném termínu odevzdat projekt bakalářské práce – pro
nástup do ZS je to obvykle konec třetího červnového týdne předchozího LS, pro nástup do LS
je to obvykle konec prvního únorového týdne předchozího ZS – vše uvádí harmonogram
příslušného školního roku.

III. Jazyky
1. Studenti jsou během studia povinni absolvovat tři odlišné jazyky – ačkoliv jde o povinnost,
jazyky jsou vedeny jako povinně volitelné předměty, protože studenti si volí z existující
nabídky jazyků. Jazyk I a Jazyk II (dva semestry po 3 kreditech) jsou v kompetenci Kabinetu
jazykové přípravy (KJP), a to jak v případě, že studenti Jazyk I a Jazyk II na KJP absolvují, tak
i v tom případě, že si chtějí jazyky absolvované mimo FSV nechat uznat jako Jazyk I a Jazyk
II. Studijní povinnosti Jazyk I a Jazyk II se vztahují pouze k jazykům vyučovaným na FSV UK
(angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština). Všechny jazyky vyučované
na KJP mají kódy začínající písmeny JLB.
2. V případě Jazyka III (Z, 3 kredity) mohou nastat následující situace:
a) Student si jako Jazyk III zapíše na FSV jeden z výše uvedených šesti jazyků a dostane z něj
zápočet, tím je studijní povinnost splněná a pokud je jazyk v Karolince uveden v příslušné
skupině předmětů (např. Povinně volitelné předměty J#007216 - jazyky pro IMS), jsou kredity
za takto splněný předmět započteny do požadovaného počtu kreditů za PV předměty.
b) Student jako Jazyk III úspěšně absolvuje jeden z výše uvedených šesti jazyků, ale ne na FSV,
nýbrž na nějaké jiné vysoké škole, jazykové škole, instituci typu British Council, Francouzský
institut, Goethe Institut nebo má z jazyka státní zkoušku nebo jazyk dle vlastního mínění
dostatečně ovládá apod. (v těchto případech je nutno se předem domluvit s garantem
programu). V takovém případě je možné:
- nechat se přezkoušet na KJP a bude-li náročnost testu odpovídat úrovni B1, pak student
dostane zápočet z Jazyka III od vyučujícího KJP a tento zápočet mu bude zapsán k příslušnému
jazyku s kódem JLB (čili situace popsaná v bodě a)
- nechat se přezkoušet na KJP a bude-li náročnost testu odpovídat úrovni A1-A2, pak student
dostane od vyučujícího potvrzení o absolvování tohoto testu a na základě tohoto potvrzení mu
garant programu MTS zapíše zápočet z předmětu JMB211 Rozšíření jazykových kompetencí
pro MTS (čili opět v zásadě situace popsaná v bodu a, jelikož předmět JMB211 je součástí
skupiny Povinně volitelné předměty J#007216 - jazyky pro IMS)
- doložit absolvování dvou semestrů na předem domluvené instituci, za což studentovi garant
programu MTS zapíše zápočet z předmětu JMB211 Rozšíření jazykových kompetencí pro
MTS.
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c) Student si jako Jazyk III zapíše jazyk, který na FSV není vyučován – v takovém případě je
možné, opět po předchozí domluvě s garantem MTS, takový jazyk uznat na základě
absolvování ročního kursu doloženého buď zápisem v indexu (v případ jiné vysoké školy nebo
akademické instituce) nebo úředním osvědčením.
d) Všechny tři předepsané povinné jazyky jsou ohodnoceny celkem 15 kredity, Jazyk I a Jazyk
II po 6 kreditech každý a Jazyk III (zápočet) za 3 kredity. Studenti tedy absolvují zápočtové
části Jazyka I a Jazyka II během zimního semestru, za zápočet dostávají v obou případech po 3
kreditech. Zápis a absolvování dalších jazyků nad povinný rámec je možné kredity hodnotit
pouze v rámci kvóty volitelných předmětů (do výše 18 kreditů).
e) Jazykovou povinnost lze plnit také v rámci studijního pobytu Erasmus s tím, že uznání
Jazyka I a Jazyka II je opět v kompetenci KJP, v případě Jazyka III je třeba se předem
dohodnout s garantem programu.
f) Analogické situace na úrovni magisterské ošetřují studijní plány jednotlivých magisterských
programů, resp. jejich jednotliví garanti
IV. Satelitní semináře k předmětům Dvě století střední Evropy JMB404 (dříve JMB004)
a Přehled moderních světových dějin JMB406 (dříve JMB006)
1.Semináře
K předmětu JMB404 Dvě století střední Evropy II jsou vypsány tyto semináře:
a) Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
b) Média ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
c) Migrační problematika ve střední Evropě po roce 1945 (Ondřej Klípa)
d) Politická hnutí a programy v meziválečné střední Evropě (Jiří Kocian)
e) Transatlantické vazby střední Evropy po roce 1945 (Lukáš Perutka)
f) Válka, společnost a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Martin Čížek)
K předmětu JMB406 Moderní světové dějiny II jsou vypsány tyto semináře:
a) A historical approach to modern international trade (Andres Morales)
b) Mezinárodní konflikty a krize meziválečného období po roce 1945 (Martin Čížek)
c) Věda, kultura a společnost po roce 1945 (Michaela Kůželová)
d) Vybrané problémy moderních dějin po r. 1945 (Pavel Janeček)
e) Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech (Petr Šafařík)
f) Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc (Jan Hornát)
Studenti, kteří nastoupili před školním rokem 2016/2017, zapisují oba předměty se starými
kódy (JMB004, JMB006). Studenti, kteří nastoupili ve školním roce 2016/2017, zapisují
předměty s novými kódy (JMB404, JMB406), nicméně rozvrhově jsou určující kódy JMB004
a JMB006.
2. Zápis
V případě předmětů JMB404 a JMB406 si studenti zapíší povinně jeden ze šesti seminářů
vypsaných ke každému kursu, zápis je možný pouze prostřednictvím SIS, změny v zařazení
do seminářů si musí studenti organizovat mezi sebou a po dohodě s vedoucím semináře!!!
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3. Plnění povinností u JMB404 a JMB406
Tyto předměty jsou ukončeny splněním povinnosti v příslušném satelitním semináři a ústní
soubornou zkouškou státnicového typu zahrnující látku za dva semestry. Aby student mohl ke
zkoušce postoupit, musí splnit v zapsaném semináři tyto povinnosti:
a) ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) odevzdání referátu v písemné podobě v rozsahu 4 stran (40 bodů), resp. dle dohody
s vyučujícím
d) předpokladem postupu k souborné zkoušce, jejíž podoba bude upřesněna zvláštní vyhláškou,
je minimálně získání 80 bodů ze 100
e) účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení
zápočtu
f) hodnocena je první verze odevzdaného textu
g) písemné zpracování referátu je odevzdáno v termínech určených vedoucím semináře,
nejpozději však do 13. 5. 201 do 12.00 (to znamená, že text referátu odevzdají i ti studenti, kteří
s ním budou vystupovat v předposledním a posledním týdnu výuky)
h) vedoucí semináře má právo ohodnotit kvalitně pracující a aktivní studenty bonifikací až do
výše 5 bodů, která bude uplatněna při stanovení konečného hodnocení výsledku závěrečné
souborné zkoušky
i) ti studenti, kteří v minulém školním roce splnili své povinnosti v seminářích k předmětům
JMB404 a JMB406 a neudělali závěrečnou zkoušku nebo k ní nešli, se těchto seminářů v LS
2019 již neúčastní a jdou jen znovu k závěrečné zkoušce, musí si však předmět znovu zapsat!
j) písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu
JMB404 na emailovou adresu dvestoleti@seznam.cz, v případě kursu JMB406 Přehled
moderních světových dějin na emailovou adresu modernidejiny@seznam.cz. V prvním případě
bude mít emailová zpráva název například novakjan_jmb404_safarik_referat (měnit se tedy
bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou
.doc bude v emailu obsažen text referátu. V případě kursu JMB406 bude mít emailová zpráva
název novakjan_jmb406_cizek_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a jméno
vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu obsažen text
referátu. Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu, nevylučuje paralelní
dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem. Přílohu vždy
ukládejte ve formátu, který lze otevřít na jinonických počítačích, tj. .doc nebo .rtf.
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V. Satelitní semináře k předmětům JMB247 (009) Dějiny NMZ JMB251 (017) Dějiny
Severní Ameriky a JMB252 (029) Evropská integrace.
1. Ve školním roce 2018/2019 je vypsáno pět kursů k dějinám teritorií a jeden kurs k dějinám
a současnosti evropské integrace, přičemž v ZS probíhá výuka předmětů JMB408 Moderní
dějiny Ruska, JMB409 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy a JMB410 Moderní
dějiny západní Evropy, zatímco v LS jsou vyučovány předměty JMB407 Dějiny NMZ,
JMB411 Dějiny Severní Ameriky a JMB412 Evropská integrace.
Tyto kurzy patří k povinným předmětům a musí být všechny splněny.
2. Dále je vypsáno šest seminářů: JMB247 Seminář k dějinám NMZ, JMB248 Seminář
k dějinám Ruska, JMB249 Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy, JMB250 Seminář
k dějinám západní Evropy, JMB251 Seminář k dějinám Severní Ameriky a JMB252 Seminář
k evropské integraci.
Tyto kurzy patří k povinně volitelným předmětům, studenti z nabídky šesti seminářů
musí splnit tři, aby dosáhli předepsaných šesti kreditů za tuto skupinu předmětů
(J#036016).
3. Vypsané semináře
JMB247 (009) Dějiny německy mluvících zemí – pro studenty MTS i ČNS:
a) Berlín 1945-1990 (Anežka Fojtíková)
b) Migrace a integrace v NMZ po roce 1945 (Petr Šafařík)
c) Německá demokratická republika: historie a následky (Václav Šmidrkal)
d) Politické zpravodajství, média a veřejnost v Německu a Rakousku (Zuzana Lizcová)
e) Společenská krize a reformy 60. a 70. let 20. století ve Spolkové republice Německo a jejich
dopady do současnosti (Tomáš Renner)
f) Vybrané problémy dějin NMZ po roce 1945 (Michal Dimitrov)
JMB251 (017) Dějiny Severní Ameriky:
a) American Indian History (Lucie Kýrová)
b) Američtí myslitelé (Jana Sehnálková)
c) History of American Journalism - Investigative Reporting and Politics (Tomáš Klvaňa)
d) USA na Blízkém Východě (Jakub El-Ahmadieh)
e) Ve stínu apokalypsy – USA a přípravy na jadernou válku (Jiří Pondělíček)
JMB252 (029) Evropská integrace
a) Česká republika a Evropská unie (Vít Havelka)
b) European Union and Trade (Andres Morales)
c) Evropská integrace - národní perspektivy (Jan Váška)
d) Evropská integrace v příbězích evropských soudů (Eva Drhlíková)
e) Vnější vztahy EU (Tomáš Juhás)
4. Semináře jsou nastaveny na určitý počet lidí, který je nepřekročitelný. Výměnu si mohou
studenti dohodnout pouze formou „kus za kus“ a tuto výměnu může po jejich oboustranném
souhlasu a souhlasu garanta uskutečnit pracovník sekretariátu zodpovědný za rozvrh (Jakub
Šindelář (jakub.sindelar@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou instruováni, aby nepřijímali přespočetné
studenty. Po prvním týdnu zápisů SIS smaže zápisy všem studentům, kteří jsou za čárou a ti si
musí najít místo v dosud volných seminářích. V rozvrhovém modulu SIS jsou předměty
rozlišeny barevně – přednáška je v obdélníku tmavomodré barvy, semináře jsou světlomodré.
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5. Plnění studijní povinnosti - ve vybraném seminář student přednese referát a odevzdá jej v
písemné podobě a v maximálním rozsahu 3 normostran (5 400 znaků včetně mezer ± 1 000
znaků) do 13. 5. 2019 do 16.00. na emailovou adresu satelitniseminare1@gmail.com. Emailová
zpráva bude mít podle kursu a vedoucího semináře název například
jmb011_litera_novakjan_referat, pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu v
příloze připojen text referátu. Hodnotí se pouze první odevzdaná verze, a to formou: referát
vyhověl/nevyhověl.
Studenti starších ročníků (nastupující 2015/2016 a dříve) se řídí původním systémem.
5. Výjimky
Satelitní semináře si v tomto školním roce nezapisují:
a) studenti starších nástupních ročníků, kteří studijní povinnosti k těmto kursům splnili dříve,
resp. jsou schopni doložit splnění tří seminárních povinností a odevzdání velké práce
b) studenti přijatí do magisterského studia z jiných bakalářských programů na UK FSV i mimo
ni, kteří musí v rámci svých oborů absolvovat příslušné kursy k dějinám teritorií
c) studenti jiného bakalářského studia než IMS, kteří chtějí nastoupit na některý magisterský
obor IMS a z tohoto důvodu musí v rámci svých oborů absolvovat příslušné kursy k dějinám
teritorií
d) studenti v rámci studijních pobytů (nultý ročník)
Studenti ve všech výše uvedených kategoriích (s výjimkou studentů spadajících pod bod 5a)
plní příslušnou studijní povinnost na základě dohody s vedoucím vybraného semináře, a to
formou odevzdání písemné práce v rozsahu maximálně 10 normostran (18 000 znaků včetně
mezer), která musí využít minimálně 5 zdrojů; téma písemné práce bude s vedoucím
příslušného semináře vyjednáno a schváleno v týdnu 18. - 24. 2. 2019, text práce bude odevzdán
přímo příslušnému vyučujícímu do 13. 5. 2019 do 16.00.
6. Ročníková práce (JMB413/052)
Doporučuje se, aby ročníkovou práci student zadal během druhého ročníku, protože předmět je
prerekvizitou zápisu do prvního dílu bakalářského semináře JMB416! Vedoucího práce si
student vybírá mezi kmenovými zaměstnanci IMS, doporučuje se také, aby tato práce sloužila
jako podklad pro budoucí bakalářskou práci.
Ročníková práce v celkovém rozsahu 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer ± 3 600
znaků) zahrnuje všechny prvky bakalářské práce (analýzu zdrojů, výklad metodologie,
poznámkový aparát, přílohy, seznam literatury s minimálně 10 zdroji atd.). Téma práce a termín
jejího odevzdání (v rámci termínů stanovených harmonogramem) si studenti dohodnou
s vedoucím práce, v definitivní podobě bude práce odevzdána příslušnému vedoucímu práce a
v kopii na emailovou adresu jiri.vykoukal@post.cz a marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz.
Emailová zpráva bude obsahovat v příloze text práce pod názvem např.
jmb052_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_text.
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Pro studenty nastupující před školním rokem 2014/2015 platí povinnost napsat tzv. velkou
seminární práci, pokud tak ještě neučinili, studenti nastupující v letech 2014/15-2015/16 si tuto
práci zapisují pod kódem JMB052, resp. JMB.

VI. Semináře k aktualitám JMB414/020 a JMB415/021
1. V letním semestru 2018/2019 vypisují semináře k aktualitám tito vyučující: Pamela Cotte
(ang), Jakub El-Ahmadieh (ang), Eliška Černovská (cz), David Emler (fr), Nikola Karasová
(ang), Václav Lídl (ang), Francesca Mazzali (ang), Andres Morales (ang), Tomáš Renner (něm)
a Jan Šír (ang). V rámci každého z těchto seminářů si student zapisuje ten díl Semináře
k aktualitám, který potřebuje, tj. jmb414/020/A nebo jmb415/021/B).
2. Semináře jsou nastaveny tak, že do každého se může zapsat 5 studentů s kódem
JMB414/JMB020 a 5 studentů s kódem JMB415/JMB021. Případné kolize a další provozní
problémy možno řešit ve spolupráci s garantem oboru během zápisového období – možné je
pouze upravit poměr početního zastoupení jednotlivých kódů v každém semináři podle toho,
jak dopadne první týden zápisů.
3. Nadále platí, že studenti povinně absolvují minimálně jeden seminář k aktualitám v cizím
jazyce.
4. Zkouška v semináři k aktualitám JMB414/020 i JMB415/021 je udělena za přednesení
referátu, odevzdání seminární práce v rozsahu 10 normostran a za aktivní práci v semináři.
Témata referátů a seminárních prací a termíny jejich odevzdání si studenti dohodnou
s vedoucím příslušného semináře.
5. Povolena je jedna neomluvená neúčast (plus jedna v době zápisu během prvního týdne
výuky, ale jen pokud půjde o studenty, kteří se nestihli do žádného semináře zapsat).
VII. Stáže
Pravidla pro splnění studijní povinnosti z předmětu JMB100 Stáž a JMB101 Internship
stanoví Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných
předmětů bakalářského a magisterského studia.
VIII. Termíny
Všechny uvedené termíny jsou závazné, po 30. 6. 2019, resp. v případě opravných termínů po
6. 9. 2019 není již možné žádné povinnosti za LS plnit, pouze zapisovat nezapsané povinnosti.
Jakékoliv mimořádné situace (zdravotní důvody, rodinné problémy, živelní pohromy, studijní
pobyty v zahraničí) ohrožující splnění studijních povinností za LS je nutné doložit nebo
projednat s předstihem s garantem oboru. Student se řídí dalšími termíny tak, jak jsou vypsány
v harmonogramu školního roku 2018/2019.
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X. Zahraniční (hostující) profesoři
Přednášky zahraničních profesorů jsou přístupné pro studenty bakalářského i magisterského
cyklu, nabídky budou zveřejňovány během semestru.

V Praze dne 8. 2. 2019

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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