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A. Režim výuky v souvislosti s COVID-19 v průběhu LS 2020/2021
B. Obecná část (společná pro všechny studijní cykly)
C. Bakalářské studium
C.1. Bakalářský prezenční program Teritoriální studia BP_TS (původně MTS)
C.2. Bakalářský prezenční program Česko-německá studia BP_ČNS (původně
ČNS)
D. Magisterské studium
D.1. Magisterský studijní program Teritoriální studia, TS_NP (původně NMTS)
E. Erasmus: studijní agenda

A. Režim výuky v souvislosti s COVID-19 v průběhu LS
1. Výuka na Institutu mezinárodních studií je plošně (kódy kurzů JTxxx a JMxxx)
stanovena na celý letní semestr 2021 v DISTANČNÍ formě, a to v návaznosti na
Pokyny pro organizaci výuky v letním semestru akademického roku 2020/21 ze dne
14. ledna 2021.
2. Ve všech předmětech vyučovaných v rámci programů IMS je garantována možnost
distanční výuky a distančního zkoušení po celý letní semestr.
3. Veškerá výuka probíhá synchronně, tedy v reálném čase podle rozvrhu, výhradně na
aplikaci Zoom.
4. Podkladové materiály a četba ke kurzům jsou uloženy v SIS či Moodle. Všechny texty
se musí odevzdávat skrze Moodle (antiplagiátová kontrola).
5. Studenti jsou v seminářích povinni používat během výuky kameru, v přednáškách je
to doporučené.
6. Všechny zkoušky proběhnou výhradně distančně, vyučující nastaví tuto formu
zkoušení v sylabech předmětů nejpozději do 28. února 2021.
Provoz Institutu mezinárodních studií se řídí s ohledem na pandemickou situaci Semaforem
IMS. Studenti mohou veškerou agendu vyřizovat výhradně elektronicky (e-mailem).
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B. Obecná část – studium na IMS FSV UK (základní údaje o studiu obsahuje
předchozí Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v zimním semestru
školního
roku
2020/2021:
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlaskyrediteleims-pro-studenty)
1. Zápis do předmětů a zápis ke zkoušce
a) V období stanoveném harmonogramem se studenti zapisují do elektronických zápisových
listů příslušného předmětu, aby v jeho rámci mohli plnit příslušnou studijní povinnost.
Nemáli student předmět formálně zapsán v SIS, nemůže z něj udělat zkoušku. Platná je jen
elektronická forma zápisu jak do předmětu, tak ke zkoušce. Zkouškové povinnosti lze plnit
vždy jen v rámci zkouškového období daného semestru!
b) V LS školního roku 2020/2021 probíhá zápis do předmětů pro studenty:
- bakalářského cyklu od 1. 2. 2021 (12.00) do 21. 2. 2020 (23.59)
- magisterského a doktorského studia od 1. 2. 2021 (10.00) do 21. 2. 2020 (23.59).
c) Zkoušky lze dělat v rámci zkouškového období, které v případě LS 2020/2021 (viz
harmonogram školního roku 2020/2021) trvá od 24. 5. 2021 do 30. 6. 2021. Zkoušet je možné
již od 10. 5. 2021 (od posledního týdně výuky), přičemž termíny vypsané v tomto období
jsou pro studenty nezávazné a nadále trvá povinnost vypsat minimálně tři řádné termíny v
řádném zkouškovém období s tím, že vyučující jsou povinni vypsat po jednom termínu
minimálně v květnu, červnu a září. Zkouškové období jako celek je určeno pro řádné i
opravné termíny.
d) Zkouškové období pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2020/2021, tj.
od 1. 9. do 10. 9. 2021.
e) Zápisy na zkoušky v SIS budou otevřené od 1. 4. 2021, vyučující jsou povinni vypsat řádné
zkouškové termíny nejméně jeden týden před ukončením výuky, tj. do 10. 5. 2021.
Studentům, kteří si nezapsali alespoň jeden termín v řádném zkouškovém období, SIS
automaticky smaže jednu možnost zápisu ke zkoušce, studijní povinnost pak mohou plnit jen
v rámci dvou zbývajících termínů. Pokud se student přihlásí ke zkoušce a nezúčastní se jí
bez řádné omluvy, daný termín mu propadá a o tento termín se krátí počet pokusů ke splnění
studijní povinnosti. Neúčast na termínu však není důvodem k zapsání známky
neprospěl/a.
f) Student má nárok na tři zkouškové termíny (jeden řádný a dva opravné), žádný mimořádný
děkanský ani jiný termín neexistuje! Pokud student tyto tři možnosti vyčerpá, může si
předmět zapsat znovu další školní rok (s výjimkou volitelných předmětů). Pro zápočet nebo
klasifikovaný zápočet nejsou zpravidla opravné termíny (Pravidla pro organizaci studia,
čl. 8/2). Pokud je student hodnocen známkou v rozsahu A-F, pak tato známka je definitivní
a nelze ji tzv. vylepšovat. Opravný termín se týká výlučně hodnocení známkou F.
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g) Pokud student neuspěje ani podruhé, pak v případě povinného předmětu je mu ukončeno
studium, zatímco v případě povinně volitelného předmětu si tento musí nahradit jiným
předmětem, aby byl schopen splnit příslušný počet kreditů za povinně volitelné předměty.
Doporučuje se tudíž, aby studenti seriózně zvážili počet zapsaných předmětů v každém
semestru. Opravy zkoušek nebo jejich dílčích částí, pokud jsou tyto samostatně hodnoceny,
nejsou povoleny, jedinou možností opakování zkoušky je její předchozí nesplnění.
h) Studijní povinnosti mimořádně splněné po ukončení zkouškového období může do SIS
zanášet pouze studijní oddělení na základě žádosti schválené vyučujícím předmětu a
garantem programu
i) Zkouškový režim určuje Opatření děkana 55/2012, možnosti dodatečného zápisu, nebo
naopak vymazání již zapsaného předmětu definují Pravidla studia na FSV UK, čl. 5/2.
j) Splněné studijní povinnosti zapisují vyučující pouze do SIS. Studenti jsou povinni si zápis
známky zkontrolovat, případně upozornit vyučujícího, aby ji zapsal, v případě nouze musí
studenti kontaktovat garanta příslušného programu.
k) Základní informace pro první ročníky viz https://fsv.cuni.cz/studium/prvni-rocniky.
l) Formuláře – veškeré formuláře nutné ke studiu najdete na této stránce.
m)
Novými referentkami studijního oddělení pro na IMS jsou: ing. Kristýna Kotašková
(kristyna.kotaskova@fsv.cuni.cz) – bakalářské programy
mgr. Hana Hándlová
(hana.handlova@fsv.cuni.cz) – magisterské programy
2. Zápisy předmětů s kódy JMx a JTx
a)
Studenti ročníků bakalářského i magisterského studia, kteří nastoupili v AR 2019/2020
a pozdějším, si zapisují předměty s kódy JTB nebo JTM (předměty zapsané eventuálně pod
kódy JMB/JMBZ nebo JMM/JMMZ se jim v SIS budou zobrazovat jen jako volitelné),
studenti starších ročníků si zapisují předměty s kódy JMB/JMBZ nebo JTM/JTMZ (předměty
zapsané eventuálně pod kódy JTB nebo JTM se jim v SIS budou zobrazovat jen jako volitelné).
b)
Předměty s dvojím kódováním mají (podle odhadu) rozdělené počty studentů tak, aby v
konečném součtu obě položky odpovídaly kapacitě místností.
c)
V případě dostatečné kapacitní rezervy může v rámci jednoho a téhož předmětu se
dvěma kódy (JMx a JTx) dojít k úpravě rozdělení počtu studentů a k přesunu studentů z
čekacích listin na volná místa, na druhou stranu zápisy do špatných kódů budou během
zápisového období mazány!
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C. Bakalářské studium
C.1. Bakalářský prezenční program Teritoriální studia (BP_TS)

I. Jazyky

1. Povinný výběr z povinně volitelné nabídky:
a)
Studenti jsou během studia povinni absolvovat tři odlišné jazyky, z toho Jazyk I jako
odborný jazyk (skupina J#0502 Jazyk I), Jazyk II a Jazyk III jako jazyky obecné (skupina
J#0503 Jazyk II + Jazyk III).
b)
Ačkoliv jde o povinnost, jsou jazyky 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 Centra jazykové přípravy (CJP), a to jak v případě, že studenti Jazyk I a Jazyk II
na CJP 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 CJP mají kódy začínající písmeny JLB.

2. V případě Jazyka III (Z, 3 kredity) mohou nastat následující situace:
a)
Student si jako Jazyk III zapíše jakýkoliv jazyk uvedený v příslušné skupině předmětů
(J#0503 Jazyk II + Jazyk III), pak jsou kredity za takto splněný předmět automaticky započteny
do požadovaného počtu kreditů. Pokud absolvuje tento jazyk dvousemestrální formou,
započítávají se mu do požadovaného počtu kredity jen z jednoho semestru, kredity za druhý
semestr se automaticky započítávají do kvóty volitelných předmětů.
b)
Student si jako Jazyk III zapíše jakýkoliv jiný jazyk vyučovaný na FSV (i mimo skupinu
J#503), pokud z něj dostane zápočet, postupuje podle čl. 12 této vyhlášky, tj. nechá si takto
absolvovaný jazyk uznat prostřednictvím příslušného formuláře jako předmět JTB023 (u
starších ročníků MTS jako JMB211) Rozšíření jazykových kompetencí. Pokud absolvuje tento
jazyk dvousemestrální formou, nechá si uznat jako Jazyk III pouze jeden semestr, kredity za
druhý semestr se automaticky započítávají do kvóty volitelných předmětů.
c)
Student jako Jazyk III úspěšně absolvuje jazyk vyučovaný na jiné fakultě UK. V
takovém případě student postupuje podle čl. 12 této vyhlášky, tj. nechá si takto absolvovaný
jazyk uznat prostřednictvím příslušného formuláře (je doporučeno vyřídit toto uznání okamžitě
a nenechávat ho na poslední chvíli před státní závěrečnou zkouškou) jako předmět JTB023 (u

5

starších ročníků MTS jako JMB211) Rozšíření jazykových kompetencí s tím, že si nechá uznat
jako Jazyk III pouze jeden semestr, kredity za druhý semestr se automaticky započítávají do
kvóty volitelných předmětů.
d)
Student jako Jazyk III úspěšně absolvuje jiný jazyk na nějaké jiné vysoké škole,
jazykové škole, instituci typu British Council, Francouzský institut, Goethe Institut apod. V
takovém případě může
doložit příslušným certifikátem absolvování dvou semestrů na předem domluvené
instituci, poté postupuje podle čl. 12 této vyhlášky, tj. nechá si takto absolvovaný jazyk uznat
prostřednictvím příslušného formuláře (je doporučeno vyřídit toto uznání okamžitě a
nenechávat ho na poslední chvíli před státní závěrečnou zkouškou) jako předmět JTB023 (u
starších ročníků MTS jako JMB211) Rozšíření jazykových kompetencí,
nechat se kdykoliv přezkoušet na CJP; pak dostane zápočet z Jazyka III přímo od
vyučujícího CJP a tento zápočet mu bude zapsán k příslušnému jazyku s kódem JLB nebo
dostane od vyučujícího potvrzení o absolvování tohoto testu a na základě tohoto potvrzení mu
garant programu zapíše zápočet z předmětu JTB032 Rozšíření jazykových kompetencí
(JMB211).
e)
Jazykovou povinnost lze plnit také v rámci studijního pobytu Erasmus s tím, že uznání
Jazyka I a Jazyka II je opět v kompetenci CJP (před výjezdem je nutné dohodnout si s
příslušným vyučujícím z CJP, že vybraný jazyk bude skutečně uznán), v případě Jazyka III je
třeba se předem dohodnout s garantem programu.
f)
Výběr Jazyka III podléhá schválení garanta programu s tím, že zvolený jazyk musí
tematicky souviset s teritoriální skladbou programu BP_TSTS (MTS) nebo student musí doložit
(na základě dobrozdání vedoucího práce), že jazyk zvolený mimo teritoria programu aktivně
využívá v souvislosti s přípravou bakalářské práce.

II. Satelitní semináře k předmětům JTB010 (JMB403) Dvě století střední Evropy II a
JTB014 (JMB405) Přehled moderních světových dějin II

1. K předmětu JTB010 (původně JMB403) Dvě století střední Evropy II jsou pod kódem
JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) vypsány následující semináře:
Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Média ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Migrační problematika ve střední Evropě po roce 1945 (Ondřej Klípa)
Politická hnutí a programy ve střední Evropě po roce 1945 (Jiří Kocian)
Střední Evropa a transatlantické vazby po roce 1945 (Lukáš Perutka)
Vídeň moderní po roce 1918 (Šárka Navrátilová)
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K předmětu JTB014 (JMB405) Přehled moderních světových dějin II jsou pod kódem JTB015
(Seminář k PMSD II) vypsány následující semináře:
Global Perspectives of Cultural History after 1945 (Maria Asavei)
Moderní a soudobé sociální dějiny Evropy: přístupy, problémy a koncepty II (Jakub Střelec)
Moderní hospodářské dějiny euroatlantického prostoru po roce 1945 (Pavel Szobi) Vybrané
problémy světových dějin po roce 1945 (Pavel Janeček)
Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech po roce 1945 (Petr Šafařík)
Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc (Jakub El-Ahmadieh)

2. Zápis do seminářů
a)
Ke každému z předmětů JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) a JTB015
(Seminář k PMSD II) si student povinně vybere a zapíše jeden z nabízených seminářů
prostřednictvím SIS; nelze si zapsat dva semináře ke stejnému kursu.
b)
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 pracovnice sekretariátu zodpovědná za
bakalářské studium (Kristýna Pelikánová: kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou
instruováni, aby nepřijímali přespočetné studenty.

3. Plnění studijní povinnosti:
Předměty JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) a JTB015 (Seminář k PMSD II) jsou
ukončeny zápočtem, k jehož získání je nutné splnit následující povinnosti:
a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů).
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů).
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů).
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % v každé z částí uvedených výše v
bodech a-c.
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení
zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře.
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f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci
maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek.
h)
Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě
kursu JTB011 na Moodle2 (odkaz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2818) a v případě
kursu JTB015 na Moodle2 (odkaz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3799).
i)
V případě kurzu JTB011 bude mít nahraný dokument název například
novakjan_JTB011_safarik_referat (mění se tedy jen jméno studenta a jméno vedoucího
semináře), v případě kursu JTB013 bude mít emailová zpráva název například
novakjan_JTB015_safarik_referat (mění se tedy opět jen jméno studenta a jméno vedoucího
semináře).
j)
Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu pro všechny studenty
(nutno přihlásit se do Moodle2), nevylučuje to však paralelní, resp. dodatečnou dohodu s
vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem.
h) Dokumenty ukládejte vždy ve formátu doc nebo docx.

III. Dějiny teritorií – přednášky a semináře

1. V letním semestru školního roku 2020/2021 jsou vypsány dva kursy k dějinám teritorií a
jeden kurs k dějinám a současnosti evropské integrace, a to JTB016 (JMB407) Dějiny NMZ,
JTB019 (JMB411) Dějiny Severní Ameriky a JTB021 (JMB412) Evropská integrace. Tyto
kurzy patří k povinným předmětům a musí být všechny splněny.
2. JTB016 (JMB407) Dějiny NMZ, JTB019 (JMB411) Dějiny Severní Ameriky a JTB021
(JMB412) Evropská integrace jsou ukončeny soubornou písemnou zkouškou sestávající z
průběžného testu (20 bodů), závěrečného testu (30 bodů) a písemné práce (50 bodů). V každé
ze tří uvedených částí musí být získána alespoň polovina předepsaného počtu bodů. Forma
zkoušky se může změnit v závislosti na vývoji pandemické situace, změna bude
oznámena včas vyhláškou ředitele IMS v závislosti na charakteru opatření nadřízených
orgánů fakulty či univerzity.
3. Dále jsou v LS 2020/2021 vypsány tři semináře, a to JTB026 (JMB247) Seminář k dějinám
NMZ, JTB029 (JMB251) Seminář k dějinám Severní Ameriky a JTB031 (JMB252) Seminář
k evropské integraci. Tyto kurzy patří k povinně volitelným předmětům, studenti z
celkové nabídky šesti seminářů (viz vyhláška k ZS 2020/2021) musí splnit tři, aby
dosáhli předepsaných šesti kreditů za tuto skupinu předmětů (J# 0501 v případě kódů
JTB a J#036016 v případě kódů JMB).
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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 pracovnice sekretariátu zodpovědná za bakalářské
studium (Kristýna Pelikánová: kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou
instruováni, aby nepřijímali přespočetné studenty.
5. Semináře
JTB026 (JMB247) Moderní dějiny NMZ (vypisuje se i pro studenty programu Česko-německá
studia):
Berlín 1945-1990 (Fojtíková Anežka)
Německo-francouzské vztahy (David Emler)
Od Drang nach Osten k evropské integraci/Německo a východní Evropa ve 20. století?
(Jaroslav Kučera)
Political parties in Germany after 1945 (Kochetova Anastasia)
Politické zpravodajství, média a veřejnost v Německu a Rakousku (Lizcová Zuzana) Vybraná
témata dějin NMZ po roce 1945 (Dimitrov Michal)

JTB029 (JMB251) Moderní dějiny Severní Ameriky:
Founding a nation (Kýrová Lucie, Sehnálková Jana)
Hospodářský vývoj USA v 19. a 20. století (Szobi Pavel)
Přistěhovalectví do USA (Lukáš Perutka)
USA na Blízkém východě (El-Ahmadieh Jakub)
Ve stínu apokalypsy, USA a přípravy na jadernou válku (Pondělíček Jiří)
JTB031 (JMB252) Evropská integrace:
Current Challenges in European Integration (Cotte Pamela)
Česká republika Evropská unie (Havelka Vít)
Evropská integrace – národní perspektivy (Váška Jan)
Evropská integrace a kultura (Eliška Tomalová)
Vnější vztahy Evropské unie (Juhás Tomáš)
6. Plnění studijních povinností zahrnuje:
a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů).
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů).
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (5 400 – 9 000
znaků včetně mezer) čistého textu (40 bodů).
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d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé položky a-c.
e) Hodnotí se první odevzdaná verze referátu.
f)

Student odevzdá referát v písemné podobě a v uvedeném rozsahu 3-5 normostran čistého
textu (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) k datu určenému vyučujícím semináře a v souladu
s termíny harmonogramu akademického roku 2020/2021 na adresu příslušného kurzu v
Moodle.

g) Adresy:
JTB026 Seminář k dějinám NMZ: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3804
JTB029 Seminář k dějinám Severní Ameriky https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3802
JTB031 Seminář k evropské integraci na https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3801.
h) nahraný dokument bude mít podle kursu a vedoucího semináře název např.
jtb027_renner_novakjan_referat; dokument vždy nahrávejte ve formátu doc nebo docx
g) Povolena je jedna neomluvená neúčast, další absence si řeší student s vedoucím semináře.
7. Absolvování těchto seminářů v jednom akademickém roce není povinné ani nutné, zkoušky
si lze rozložit do dvou i více let. Tyto předměty nejsou prerekvizitou k žádnému jinému
předmětu a jejich splnění nepodmiňuje účast na zahraničních studijních pobytech typu
Erasmus atp.

IV. Ročníková práce JTB022 (JMB413)
1. Student si ročníkovou práci zadává během druhého ročníku, pokud chce jít ke státní
závěrečné zkoušce na konci třetího ročníku, protože předmět je prerekvizitou zápisu do
prvního dílu bakalářského semináře JTB024 (JMB416)! Vedoucího práce si student vybírá
mezi kmenovými zaměstnanci IMS (konečný výběr vedoucího práce podléhá schválení
vedoucího příslušné katedry).
2. Ročníková práce v celkovém rozsahu 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer ± 3 600
znaků) zahrnuje povinně všechny prvky bakalářské práce (výzkumnou otázku, výklad stavu
zkoumané problematiky, analýzu zdrojů, výklad metodologie, poznámkový aparát, seznam
literatury, eventuálně přílohy), doporučuje se také, aby tato práce sloužila jako podklad pro
budoucí bakalářskou práci.
3. Harmonogram postupu:
a)
Student zašle do 8.3. 2021 anotaci (název práce, stručná charakteristika tématu, jméno
potenciálního vedoucího) do Moodle2 na adresu https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3800.
Povinný název souboru: jtb022_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_anotace (tj. kód
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předmětu, jméno studenta, označení typu práce, jméno vedoucího práce, slovo anotace jako
označení stádia přípravy práce).
b)
Nahrané soubory budou předány na katedry, jejichž vedoucí rozhodnou do 22. 3. 2021,
jestli vedení práce zůstane v navržené podobě nebo bude předáno jinému pracovníkovi; toto
rozhodnutí předají vedoucí kateder k uvedenému datu pověřené pracovnici sekretariátu, která
o něm uvědomí jak studenty, tak pracovníky schválené jako vedoucí.
c)
Se schváleným vedoucím poté student zpracuje projekt práce tak, aby jej do 12. 4.
2021 mohl nahrát na uvedenou adresu v Moodle2; nahraný dokument bude povinně obsahovat
název práce, jméno vedoucího, desetiřádkovou charakteristiku tématu, jasně formulovanou
výzkumnou otázku, nástin způsobu řešení a základní dostupnou bibliografii v počtu minimálně
deseti titulů.
Povinný název souboru: jtb022_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_projekt (tj. kód
předmětu, jméno studenta, označení typu práce, jméno vedoucího práce, slovo projekt opět
jako označení stádia přípravy práce).
d)
Hotovou práci student opět nahraje na uvedenou adresu do Moodle2 dle dohody s
vedoucím práce s tím, že poslední možný termín odevzdání práce v LS 2021 je 2. 8. 2021;
vedoucí práci oznámkuje a známku zanese do Moodle nejpozději do 6. 9. 2021 a do toho
termínu také známku zašle na adresu jiri.vykoukal@post.cz, aby bylo možné známku zapsat do
SIS v termínu stanoveném harmonogramem.
Povinný název souboru práce: jtb022_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_final (tj.
kód předmětu, jméno studenta, označení typu práce, jméno vedoucího práce, slovo final opět
jako označení konečného stádia práce).
e)
Pokud anotace práce, projekt práce a finální podoba práce nebudou zadány do Moodle
v daných termínech, nebude ročníková práce v tomto semestru hodnocena a student si ji musí
znovu zapsat v ZS 2021 s tím, že se mu také posune o semestr zápis do prvního dílu
bakalářského semináře.

V. Seminář k aktualitám JTB023 (JMB414 a JMB415)
1. V letním semestru 2021 je vypsáno jedenáct seminářů k aktualitám, z toho osm seminářů v
angličtině (Pamela Cotte, Jakub El-Ahmadieh, Václav Lídl, Francesca Mazzali, Rose Smith,
Jakub Šindelář, Jan Šír, Ekaterina Zheltova), jeden ve francouzštině (Maria Kokkinou), jeden
v němčině (Zuzana Lizcová) a dva v češtině (Eliška Černovská, Martin Synkule).

2. Zápis do seminářů
a)
V případě studentů programu MTS (nastup do 2018/2019 včetně) probíhá zápis pouze
do předmětů JMB414 nebo JMB415, v případě studentů programu BP_TSTS (nástup od
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2019/2020 včetně) probíhá zápis pouze do předmětu JMB023 (v tomto programu je povinný
již pouze jeden seminář k aktualitám).
b)
Rozdělení míst dle kódů bude stanoveno dle počtu a potřeby studentů, seminář s kódem
JTB023 bude vypisován každý semestr, takže neúčast v semináři v ZS může být nahrazena jeho
zápisem v LS nebo v dalším semestru, případné kolize se řeší ve spolupráci s
garantem/koordinátorem programu během zápisového období.

VI. Bakalářský seminář
1. Ve školním roce 2020/2021 jsou vypsány následující bakalářské semináře:
a) Válka, retribuce a rekonstrukce 1945-1955 (Vít Smetana)
b) Studená válka 1949-1989 (Oldřich Tůma)
c) Bezpečnostní problémy současnosti (Jan Hornát)
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) Současná střední Evropa v mezinárodním kontextu (Vladimír Handl)
2. Bakalářský seminář a zahraniční stáže (Erasmus apod.)
a)
Hodlá-li student vyjet na zahraniční pobyt, 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 –
termíny uvádí harmonogram příslušného školního roku.
c)
Detaily organizace bakalářského semináře a odevzdávání projektů v LS 2021 upravuje
zvláštní vyhláška – aktualizovaná vyhláška vyjde do března 2021.
VII. Stáže, exkurze a účast na veřejných akcích
1.
Od školního roku 2019/2020 jsou vypsány předměty JTB201(JMB100) Stáž, JTB202
(JMB101) Internship, JTB203 Exkurze, JTB204 Excursion a JTB205 Reflexe veřejné debaty.
2.
Pravidla pro splnění studijní povinnosti z předmětu JTB201 (JMB100) Stáž a JTB202
(JMB101) Internship stanoví Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci
povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia.
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3.
Pravidla pro splnění studijních povinností v rámci předmětů JTB203 Exkurze, JTB204
Excursion a JTB205 Reflexe veřejné debaty jsou definována v rámci předmětů v SIS.

VIII. Zahraniční (hostující) profesoři
Cizojazyčné kursy hostujících zahraničních profesorů jsou otevřené pro studenty bakalářského
i magisterského studia (většinou formou volitelného předmětu), výuku těchto kursů
konkretizuje buď Karolinka nebo vyhlášky a upozornění garantů/vedoucích příslušných
programů/kateder.
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C.2. Bakalářský prezenční double-degree program Česko-německá studia
(BP_CNS)

1. Studenti CNS postupují u zápisu předmětu JTB016 Dějiny německy mluvících zemí obdobně
jako studenti TS u předmětu JMB009 Dějiny německy mluvících zemí (viz oddíl B, B1, III, 5).
Tzv satelitní semináře si studenti zapisují pod kódem JTB026 Seminář k dějinám NMZ. Studijní
povinnosti platí stejné jako u předmětu JMB247/JTB026 Seminář k dějinám NMZ.

D. Magisterské studium
D.1. Magisterský studijní program Teritoriální studia, TS_NP (původně
NMTS), základní údaje o studiu obsahuje předchozí Vyhláška ředitele IMS
k zahájení studia v zimním semestru školního roku 2019/2020:
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty)
I. Jazyky
1) Studenti během studia absolvují jeden jazyk jako povinný (Jazyk I) a další jazyky jako
povinně volitelné, tj. Jazyk II a Jazyk III, nebo jako volitelné (jakékoliv další jiné jazyky
absolvované nad požadavek daný studijním plánem). Jako povinný ani jako povinně
volitelný si studenti nezapisují ten jazyk, který byl jejich prvním jazykem v rámci
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přijímacích pohovorů nebo který (v případě přímého postupu do magisterského studia na
základě prominutí přijímacích pohovorů z důvodu výborného prospěchu) měli jako hlavní
jazyk (Jazyk I) během svého bakalářského studia, pokud tento jazyk odpovídá požadavkům
na Jazyk I v rámci příslušné specializace.
2) Dle jednotlivých specializací jsou základní požadavky na jazyk následující:
BESS/BAS

BESS/RES

ES
NRS

SAS
ZES

Jazyk I (angličtina – pokud byla prvním jazykem u přijímacího řízení němčina,
pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů angličtina, pak
francouzština, němčina nebo ruština, jako Jazyk II z nabídky CJP FSV UK
francouzština, němčina nebo ruština nebo další jazyk regionu
Jazyk I (angličtina – pokud byla prvním jazykem u přijímacího řízení ruština,
resp. ruština, pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů angličtina),
Jazyk II, resp. Jazyk III dle dohody s vedoucím specializace
Jazyk I - angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština (nesmí jít o
jazyk, který byl prvním jazykem při přijímacích pohovorech)
Jazyk I (angličtina - pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů
němčina, resp. němčina, pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů
angličtina), jako Jazyk II, resp. Jazyk III všechny další jazyky, které nabízí CJP
FSV UK
Jazyk I - francouzština, italština, němčina, španělština (nesmí jít o jazyk, který
byl prvním jazykem při přijímacích pohovorech)
Jazyk I - angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština (nesmí jít o
jazyk, která byl prvním jazykem při přijímacích pohovorech)

3) Pokud si student (bez ohledu na specializaci) chce zapsat jako Jazyk II nebo Jazyk III jazyk,
který není vyučován na CJP FSV UK, je povinen toto (tj. jaký jazyk, jakou formou a kde
bude vyučován) projednat s vedoucím příslušné specializace a teprve na základě jeho
schválení mu bude tento jazyk uznán jako součást jeho splněných studijních povinností.
Jazyky vyučované mimo FSV UK lze zapsat pod kódem JTM009 Rozšíření jazykové
kvalifikace II (původně
JMM145 - Jazyk II, 6 kreditů, ZK) nebo pod kódem JTM010 Rozšíření jazykové kvalifikace
III (původně JMM146 - Jazyk III – 3 kredity, Z).
4) Jazyk I vybírají studenti ze skupiny J#0520 (původně J#0334 „NMTS - Jazyky I Povinné)“,
Jazyk II ze skupiny J#0521 (původně J#0335 „NMTS - Jazyky II - Povinně volitelné)“ a
Jazyk III ze skupiny#0522 (původně J#0336 NMTS - Jazyky III - Povinně volitelné).
Jazykem I se vždy rozumí jazyk odborný, což se týká jak jazyka, z něhož se skládá
zkouška, tak jazyka eventuálně uznaného.

II. Organizace výuky předmětů společného základu
1) Předmět JTM007 (JMM279) Společnost a ekonomika má hodinovou dotaci 1/1 s tím, že
předmět je vždy rozdělen na dvě části – 6 týdnů semestru zabírá přednáška společná pro
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všechny studenty programu, zatímco dalších 6 týdnů semestru zabírají semináře
organizované podle jednotlivých specializací.
2) Rozdělení výuky předmětu JTM007 (JMM279) podle jednotlivých specializací:

JTM007
(JMM279)

přednáška

sem BAS/RES

sem ES

sem NRS

sem SAS

sem ZES

Fiřtová

Svoboda

Young

Barth

Fiřtová

Young

III. Stáže, exkurze a účast na veřejných akcích
1.
Od školního roku 2019/2020 jsou vypsány předměty JTM201(JMM275) Stáž, JTM202
(JMMZ360) Internship, JTM203 (JMM140) Exkurze, JTM204 Excursion.
2.
Pravidla pro splnění studijní povinnosti z předmětu JTM201 (JMM275) Stáž a JTM202
(JMMZ360) Internship stanoví Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci
povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia.
3.
Pravidla pro splnění studijních povinností v rámci předmětů JTM203 Exkurze, JTM204
Excursion.

IV. Zahraniční (hostující) profesoři
Cizojazyčné kursy hostujících zahraničních profesorů jsou otevřené pro studenty bakalářského
i magisterského studia (většinou formou volitelného předmětu), výuku těchto kursů
konkretizuje buď Karolinka nebo vyhlášky a upozornění garantů/vedoucích příslušných
studijních programů/kateder.

E. Erasmus – studijní agenda
I. Standardní studijní pobyty Erasmus
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1. Touto vyhláškou jsou upraveny pouze studijní aspekty erasmovských (a také všech ostatních
zahraničních) pobytů, vlastní agenda se odbývá v režii OZS a IMS dle bodu I/2 stejně jako
agenda erasmovských stáží a pobytů v rámci erasmovské kreditové mobility.
2. Standardní studijní pobyty (stáže a kreditová mobilita) ERASMUS vycházejí ze smluv, které
se zahraničními partnery v Evropě uzavírají IMS nebo FSV. Základní instrukce a podnět
vycházejí každý rok z Oddělení zahraničích styků (OZS), na jejich základě pak IMS
organizuje v prvním čtvrtletí výběrová řízení, jejichž termín a organizace jsou definovány
zvláštní vyhláškou. Základní informace jsou k dispozici na webu OZS, resp. budou
upřesněny již zmíněnou vyhláškou. Kontaktní osobou pro vyjíždějící studenty na OZS je Ing.
Radek Kovács (outgoing@fsv.cuni.cz).
3. Studijní plán erasmovského pobytu:
a)
před výjezdem je každý student povinen (dle pokynů OZS nebo na základě dohody se
zahraniční univerzitou) připravit studijní plán svého pobytu, tj. vybrat si z nabídky „své“
zahraniční univerzity a podle jejích podmínek soubor předmětů, které chce studovat, a k těmto
předmětům najít vhodné ekvivalenty ze svého domácího studijního programu tak, aby z pobytu
přivezl minimálně 20 kreditů za semestr v případě bakalářského a 15 kreditů v případě
magisterského studia.
b)
ekvivalence vychází z toho, že Erasmus je založen na vzájemném uznávání předmětů
obou univerzit jako ekvivalentních, což v praxi znamená, že ke každému zahraničnímu
předmětu je v prvotním learning agreement nutno přiřadit předmět z programu studenta s tím,
že kredity tohoto předmětu jsou ty, které jsou započteny do minimálního počtu kreditů
přivezených ze studijního pobytu (nikoliv tedy kredity zahraničních předmětů).
b) výběr ekvivalentních předmětů je založen na třech možnostech
nalezení stejných, resp. tematicky alespoň podobných povinně volitelných předmětů,
jejichž kredity si student přiveze; tj. k zahraničnímu předmětu je přiřazen příslušný předmět ze
studentova programu a kredity tohoto předmětu se započítávají při závěrečném uznání po
návratu
využití volitelných předmětů (celkem 18 kreditů v rámci celého bakalářského a 12
kreditů v rámci magisterského studia); pokud je ekvivalentem volitelný předmět, označí se v
learning agreement jako volitelný a opíše se název původního předmětu s tím, že kredity
příslušné k tomuto předmětu se dohodnou s garantem programu - využití univerzálního
předmětu p. n. Zahraniční výjezd
Lze také kombinovat všechny tři zmíněné varianty; v případě konkrétních předmětů však nikdy
nelze používat předměty z jiných programů, než jsou ty, v jejichž rámci student vyjíždí (např.
předměty z jiných institutů, z jiných programů nebo předměty magisterské v případě bakalářů
a vice versa), taktéž nelze (s předem dohodnutou výjimkou Semináře k aktualitám) jako
ekvivalenty používat povinné předměty.
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c)
předmět Zahraniční výjezd: pokud student chce, aby předmět Zahraniční výjezd byl
schválen jako ekvivalent povinně volitelného předmětu, musí uvést jako kód tohoto předmětu
kód skupiny povinně volitelných předmětů svého nástupního studijního plánu (např. v případě
bakalářského prezenčního studia BP_TS je to kód J#0504), jinak bude Zahraniční výjezd uznán
automaticky jako volitelný předmět, což může být problémem v případě překročení povoleného
limitu volitelných předmětů.
d)
learning agreement: pokud je výběr hotov, zanese student vybrané zahraniční
předměty a jejich ekvivalenty do formuláře learning agreement v příslušné databázi, tento
formulář dá podepsat garantovi programu a po podpisu jej doručí příslušnému pracovníkovi
OZS.
e)
první výběr a opravy learning agreement: v rámci formuláře jsou předměty prvního
výběru zaneseny do tabulek A (zahraniční předměty) a B (české ekvivalenty), v případě opravy
se tyto zanášejí do tabulek C a D s uvedením důvodu změny, opět je nutný podpis garanta
programu; vzhledem k tomu, že základní typ formuláře nevyžaduje podpis studenta, je možné
opravené protokoly posílat k podpisu ze zahraničí také emailem. Pokud student potřebuje verzi
formuláře podepsanou garantem pro „svou“ zahraniční univerzitu, uvědomí o tom garanta včas,
tj. při schvalování studijního plánu nebo jeho opravě.
f)
po návratu: student je povinen držet se pokynů OZS a vyřídit všechny potřebné
formality, což má zásadní vliv na uznání správného a oprávněného čerpání pobytového
stipendia; jakákoliv nedbalost může způsobit, že univerzita může požadovat vrácení stipendia.
g)
uznání studijních povinnosti: uznání přivezených 20 (15) kreditů se odbývá
prostřednictvím Protokolu o splnění studijních povinností v zahraničí (Protokol č. 10), k jehož
vyplnění potřebuje student transkript, který mu vystaví zahraniční univerzita (v termínech často
velmi dlouhých).
h)
protokol: protokol je nutné vyplnit jednak v souladu s poslední platnou verzí learning
agreement, jednak v souladu s instrukcemi, tj. název předmětu v odpovídajících jazykových
verzích, data zkoušek/zápočtů (lze nahradit datem vystavení transkriptu), české ekvivalenty s
jejich kódy a kredity; hodnocení doplní student ve spolupráci s garantem programu.
i)
SIS – po podpisu protokolu studentem a garantem ho student doručí na studijní oddělení,
které po podpisu protokolu studijním proděkanem zanese splněné povinnosti studentovi do SIS.
j)
agenda zahraničních studijních pobytů a stáží mimo Erasmus v zásadě dodržuje kroky
a-i, jiná je jen organizace výběrových řízení, která v závislosti na typu pobytu může být zčásti
v kompetenci OZS nebo RUK, zčásti v kompetenci IMS (meziuniverzitní a mezifakultní
výměny).
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V Praze dne 28. ledna 2021

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