
Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS školního roku 2014/2015

I. Studium na IMS UK FSV

1. SIS

SIS (Studijní informační systém) je elektronický systém evidence všech úkonů souvisejících se
studiem,  zejména  se  zápisem do  předmětů  a  plněním studijních  povinností  z těchto  předmětů.
Uživateli SIS jsou studenti i učitelé, 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).
Administrátorem SIS je ing. Pavel Kot (sis@fsv.cuni.cz). 

2. Karolinka 

SIS je dále spojen s tzv. Karolinkou, což je informační příručka poskytující základní údaje o fakultě
a jejích součástech, lidech, studijních oborech a také o základních systémech pravidel,  jimiž se
studium řídí. Od školního roku 2010/2011 Karolinka existuje jako prakticky použitelná příručka
pouze  v elektronické  podobě  (papírová  verze  je  tištěna  v omezeném  počtu  pro  archivní  a
reprezentační účely). Studijní obory v rámci IMS jsou k nalezením na této adrese.

3. Harmonogram

Školní  rok  je  organizován  tzv.  harmonogramem.  Struktura  školního  roku  a  zejména  termíny
stanovené harmonogramem jsou beze zbytku závazné, případné změny či úpravy jsou možné vždy
jen po projednání s osobou zodpovědnou za tu či onu část studijní agendy, což je nejčastěji garant
příslušného studijního oboru, studijní referentka nebo proděkan pro studijní záležitosti. 

4. Základní pravidla

Studium  je  organizováno  podle  na  sebe  navazujících  norem.  První  základní  normou  je
Vysokoškolský  zákon,  ze  kterého  vychází  Studijní  a  zkušební  řád  Univerzit  Karlovy  v     Praze.
Obecné principy Studijního a zkušebního řádu rozvádějí, upřesňují či doplňují na fakultní úrovni
Pravidla pro organizaci studia. Na úrovni jednotlivých studijních oborů jsou výše uvedené normy
rozvíjeny, doplněny a konkretizovány vyhláškami či oznámeními garantů těchto oborů, případně
informacemi jednotlivých vyučujících.

5. Garant studijního oboru

Za  každý  obor  zodpovídá  jeho garant,  který  je  jmenován  přímo rektorem Univerzity  Karlovy.
Garanti studijních oborů jsou vzájemně nezaměnitelní (pokud není formálně provedena a oznámena
změna), tj. studijními problémy studenta jednoho oboru se nezabývá garant jiného oboru. Garant
provádí  zejména  uznávání  studijních  povinnosti  během  studia  (týká  se  to  uznávání  předmětů
z jiných fakult nebo předmětů absolvovaných v zahraniční) a uzavírá studijní povinnosti ke konci
studia.  Jména garantů a kontakty na ně jsou k nalezení v Karolince u studijního plánu každého
oboru.

http://is.cuni.cz/studium/
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http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2440.html
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-627.html
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6. Struktura studijních oborů

Oborová struktura studia je založena na hierarchickém rámci, na jehož vrcholu stojí studijní
programy schválené MŠMT ČR. V případě IMS jde o studijní programy Mezinárodní teritoriální
studia a  Historické  vědy.  Studijní  programy  jsou  dále  členěny  na  studijní  obory,  a  to  buď
bakalářské,  magisterské  nebo  doktorské  z hlediska  úrovně  nebo  na  studijní  obory  denního,
kombinovaného nebo distančního studia z hlediska formy studia.

Ve  školním  roce  2014/2015  uskutečňuje  IMS  na  bakalářské  úrovni  v rámci  studijního
programu Mezinárodní teritoriální studia v denní formě stejnojmenný studijní obor  Mezinárodní
teritoriální studia (MTS) a dále studijní obor  Česko-německá studia (ČNS), organizovaný ve
spolupráci  s Universität  Regensburg.  V kombinované  formě  (kombinace  prvků  denního  a
distančního studia) pak v rámci studijního programu Mezinárodní teritoriální studia existuje na IMS
studijní  obor  Teritoriální  studia a  v rámci  studijního  programu  Historické  vědy  druhý
kombinovaný studijní obor Soudobé dějiny.

Na  magisterské  úrovni  pak  IMS  provozuje  v denní  formě  v rámci  studijního  programu
Mezinárodní teritoriální studia pět studijních oborů, a to Americká studia, Balkánská, eurasijská
a středoevropská studia  , Evropská studia,  Německá a rakouská studia,  a  Západoevropská
studia.

Po  ukončení  magisterského  studia  je  na  IMS  možné  ještě  pokračovat  ve  studiu
postgraduálním  v rámci  dvou  studijních  oborů  –  Mezinárodní  teritoriální  studia a  Moderní
dějiny.

Zvláštní formu studia představují cizojazyčné, resp. zahraniční studijní obory, které jsou ze
zákona studiem založeným na školném hrazeném studenty. Ve školním roce 2014/2015 je v denním
studiu otevřeno pět cizojazyčných studijních oborů, z toho čtyři domácí -  Balkan, Eurasian and
Central  European  Studies     (BECES), Central  European  Comparative  Studies  (CECS),
European  Studies  (ESA) a  Transatlantic  Studies -  a  dále  jeden  zahraniční  studijní  obor
International Masters in Economy, State and Society, který je součást mezinárodního studijního
programu,  jehož  koordinátorem je  School  of  Slavonic  and East  European  Studies  -  University
College London. 

7. Studijní plán

Základní  parametry  každého  studijního  oboru  určuje  jeho  studijní  plán,  který  je  pro  studenta
závazný  v době,  kdy  na  školu  nastupuje,  tj.  studium by  měl  ukončit  podle  tohoto  nástupního
studijního plánu, což se týká zejména počtu povinných předmětů jím stanovených.
V případě změn je původní studijní plán nahrazen novým studijním plánem, který platí pro studenty
do něj nastupující, zatímco původní studijní plán zůstává stále v platnosti pro studenty, kteří do něj
nastoupili.
Pokud  by změny studijního  plánu  mohly  ohrozit  studentovu  schopnost  studium řádně  ukončit,
přijímá  garant  příslušného  studijního  oboru  taková  opatření,  která  důsledky  těchto  změn
neutralizují.

8. Předměty a jejich charakteristiky

Každý předmět je ve studijním plánu charakterizován určitými znaky, kterými jsou:
a)  kód  předmětu  (JMB +  číslo  pro  bakalářské  předměty  -  např.  JMB001),  JMM  +  číslo  pro
magisterské předměty a JMD + číslo pro předměty doktorského studia (kódy typu JMBZ, JMMZ
jsou pro předměty vystupující v cizojazyčných programech)
b) název předmětu (prokliknutím se dostanete k sylabu předmětu)
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c)  jméno jeho vyučujícího  (prokliknutím se dostanete  k vyučujícímu,  jeho kontaktnímu emailu,
konzultačním hodinám a předmětům, které vyučuje)
d) semestr, v němž se tento předmět vyučuje (FSV má dvousemestrální systém, zkratka ZS označuje
zimní semestr a LS letní semestr)
e)  hodinová  dotace  na  předmět  -  základní  výuková  jednotka/hodina  výuky má  40 minut;  údaj
zahrnuje dvě čísla oddělená lomítkem, z nichž první (před lomítkem) označuje ten díl kursu, který
má podobu přednášky,  zatímco  druhý (za  lomítkem)  označuje  ten  díl  kursu,  který  má  podobu
semináře – v případě běžného kursu tak například údaj 1/1 označuje výuku založenou na kombinaci
přednášky a semináře, 2/0 je čistá přednáška a 0/2 je čistý seminář
f) způsob ukončení (ZK = zkouška, KZ = klasifikovaný zápočet a Z = zápočet)
g)  kredity  –  Univerzita  Karlova  jako  účastník  boloňského  modelu  je  zapojena  do  kreditního
systému ECTS (European Credit Transfer System), což znamená, že v případě studijních pobytů na
jiných  univerzitách  v EU  je  UK  schopná  uznávat  kredity  na  těchto  univerzitách  získané  jako
rovnocenné svým kreditům a že její kredity jsou podobně uznávány na jiných univerzitách v EU.
Studijní plán obsahuje na začátku údaj o počtu kreditů, které je nutné získat, aby mohl být studium
ukončeno – v případě tříletého bakalářského studia je to 180 kreditů (boloňský model stanovuje 60
kreditů na rok).

9. Parametry předmětů a jejich provázanost

Ve studijním plánu se uplatňuje systém parametrů, které definují jejich vzájemné vztahy, je-li to
nutné. K těmto parametrům patří:
a)  prerekvizita  (určité  předměty  si  nelze  zapsat  bez  předchozího  splnění  povinností  z jiných
předmětů)
b) korekvizita definuje předměty, které musí být zapsány nejpozději současně s daným předmětem,
přičemž při kontrole plnění na konci roku se korekvizity berou stejně jako prerekvizity 
c)  neslučitelnost  definuje  předměty,  které  nesmějí  být  zapsány  současně  nebo  před  daným
předmětem
d) záměnnost definuje předměty, kterými je možno daný předmět nahradit

Nastavení prerekvizit je součástí jednak studijních plánů všech studijních oborů, vyučovaných na
IMS ve školním roce 2014/2015 (viz tabulky za seznamem P a PV předmětů), jednak je součástí
popisu každého předmětu v SIS.

10) Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty

Dělení  předmětů  zahrnuje  v zásadě  dvě  situace  –  povinnost  a  volbu,  tj.  předměty,  které
student musí absolvovat a předměty, z nichž si může vybírat. Povinné předměty musí student splnit
všechny. V případě volby jsou dvě možné situace, které označují pojmy povinně volitelný předmět
a  volitelný  předmět.  Povinně  volitelný  (PV) je  takový  předmět,  který  je  ve  studijním plánu
daného studijního oboru uveden v seznamu předmětů označeném jako Povinně volitelné předměty
– z tohoto seznamu si student vybírá předměty tak, jak to je určeno studijním plánem.

Volitelný je jakýkoliv předmět, který není součástí studijního plánu daného studijního oboru
(není  v seznamu  povinně  volitelných  předmětů).  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. Uplatnění práva na uznání volitelného předmětu má tři omezení

a) student si  musí nechat volitelný předmět uznat v tom školním roce, kdy si jej zapsal a
absolvoval
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b) pokud student nesplní studijní povinnost spojenou s volitelným předmětem, nemůže si
tento předmět znovu zapsat v dalším akademickém roce

c) jako volitelné mohou být uznány pouze předměty vyučované na UK nebo na univerzitách
smluvně s UK spojených (tyká se to i studia v zahraničí).

11) Uznávání předmětů

Studenti mají právo během studia požádat o uznání předmětů absolvovaných jinde na UK (nebo na
vysokých  školách  s UK  smluvně  spojených)  jako  předmětů  povinných,  povinně  volitelných  i
volitelných. Uznání předmětu je v kompetenci garanta oboru, který (v případě potřeby na základě
dobrozdání příslušného vyučujícího) rozhodne, bude-li možné předmět uznat, schválené uznání je
potvrzeno příslušnou referentkou studijního oddělení fakulty. 

V případě uznání předmětu z jiného studijního plánu na UK jako předmětu povinného nebo
povinně  volitelného  vyplní  student  Protokol  o  uznání  studijních  povinností  absolvovaných
v     dřívějším studiu,  v případě uznání volitelného předmětu vyplňuje student formulář  Předměty
zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných.

12) Neprostupnost předmětů bakalářského a magisterského studia 

Předměty bakalářského a magisterského studia jsou nezaměnitelné, tj. studenti bakalářského cyklu
si  nezapisují  magisterské  předměty  a  naopak,  toto  opatření  se  týká  i  předmětů  denního  a
kombinovaného studia.  Tato neprostupnost neplatí,  pokud si  studenti  zapisují  předměty druhého
cyklu v rámci kvóty volitelných předmětů, přičemž k zápisu musí dát svolení příslušný vyučující.

13) Státní zkouška

Studijní plán určuje podobu státní závěrečné zkoušky příslušného studijního oboru, kterou je možné
konat  teprve  tehdy,  když  student  absolvoval  všechny předepsané  povinné  předměty  a  dosáhl
požadovaného počtu 180 kreditů, což dokládá uzavření studijních povinností potvrzené stanoveným
způsobem garantem daného studijního oboru – viz Opatření děkana 29/2013.

14. Postup z     ročníku do ročníku

a) Bakalářské studium je rozděleno na úseky (ročníky), přičemž z hlediska délky studia se rozlišuje
tzv. standardní doba studia, což jsou tři (to proto, že studijní plán je rozvržen na tři roky), nejvýše
čtyři  roky  studia,  a  maximální  doba  studia,  což  je  v případě  bakalářského  studia  šest  let
stanovených zákonem.  Student  má právo bez  jakékoliv  finanční  újmy nebo potřeby žádat  o  to
pobývat v bakalářském studiu 4 roky (pokud před tímto studiem nestudoval nebo souběžně s ním
nestuduje jinou veřejnou vysokou školu -  pak musí studium na obou z nich absolvovat v rámci
standardní doby studia).

b) V případě magisterského cyklu činí standardní doba studia dva, resp. tři roky, a maximální doba
studia je pět let; student má tak právo bez jakékoliv újmy pobývat v magisterském studiu 3 roky (s
výjimkou situace dvojího studia v bodu a)

c) Postup z ročníku do ročníku je založen na kumulaci kreditů,  což znamená, že pro postup do
dalšího  ročníku  je  nutné  získat  za  celé předchozí  studium  určitý  počet  kreditů,  který  stanoví
Pravidla pro organizaci studia  .
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15. Zápis do předmětů a zápis ke zkoušce

a) V období stanoveném harmonogramem příslušného akademického roku se studenti zapisují do
elektronických zápisových listů příslušného předmětu, aby z tohoto kursu mohli plnit příslušnou
studijní povinnost. Nemá-li student předmět formálně zapsán v SIS, nemůže z něj udělat zkoušku. V
ZS školního roku 2014/2015 probíhá zápis do předmětů v době od 15. 9. (od 10,00) do 10.10. 2014
(do 14,00)..

b)  Zkoušky  lze  dělat  v rámci  zkouškového  období,  které  je  rozděleno  do  dvou  částí  (viz
harmonogram školního roku 2014/2015): první trvá od 12.1. do 15.2.2015 (ale zkoušet je možné
již během posledních dvou týdnů výuky) a je určeno pro řádné termíny, druhé, tzv. prodloužené
zkouškové období, trvá od 16.2. do 27.2.2015 a je určeno pro opravné termíny, tj. pro studenty,
kteří neuspěli v řádném termínu prvního období.

c) Studentům, kteří si nezapsali alespoň jeden termín v řádném zkouškovém období, propadá jedna
možnost  zápisu  ke  zkoušce  a  studijní  povinnost  již  mohou  plnit  jen  v rámci  dvou zbývajících
opravných termínů v prodlouženém zkouškovém období. Pokud se student přihlásí ke zkoušce a
nezúčastní se jí, aniž by se omluvil, daný termín mu propadá a o tento termín se krátí počet pokusů
ke splnění studijní povinnosti.

d) 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 (neplatí to pro volitelné předměty, které si lze zapsat jen jednou).
Pokud student neuspěje ani podruhé, pak v případě povinného předmětu je mu ukončeno studium
V případě povinně volitelného předmětu si tento musí nahradit předmětem jiným potud, pokud na
tom závisí splnění kreditní kvóty pro povinně volitelné předměty. Doporučuje se tudíž, aby studenti
seriózně zvážili počet zapsaných předmětů v každém semestru.

e) Po 27. 2. 2015 není již možné plnit žádné studijní povinnosti a vyučující již nemohou vyplňovat
elektronické zkouškové listy; po tomto datu může splněné, ale nezapsané studijní povinnosti za ZS
zanášet do SIS pouze studijní oddělení na základě žádosti.

f) Zkouškový režim určuje Opatření děkana 55/2012.

g)  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 oboru.

16. Formuláře – veškeré formuláře nutné ke studiu najdete na této stránce.

II. Jazyky

1. Cizí jazyk I (Z + ZK, 2 + 4 kredity) a Cizí jazyk II (Z + KZ, 2 + 4 kredity) 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 (angličtina, francouzština,
italština, němčina, ruština, španělština) nechat uznat jako Jazyk I a Jazyk II.
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2. V případě Jazyka III (Z, 2 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 (možné tehdy, pokud má KJP dostatek výukových kapacit)

b) Student jako Jazyk III úspěšně absolvuje jeden z výše uvedených šesti jazyků, ale ne na FSV,
nýbrž  na  nějaké  jiné  vysoké  škole,  solidní  jazykové  škole,  instituci  typu  British  Council,
Francouzský  institut,  Goethe  Institut  apod.  (v  jiných  než  těchto  případech  je  nutno  se  předem
domluvit s garantem oboru), nebo dělal jazyk jiným způsobem. 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
-  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 oboru MTS zapíše zápočet z předmětu JMB211 Rozšíření jazykových kompetencí pro MTS
- doložit absolvování dvou semestrů na předem domluvené instituci, za což studentovi garant oboru
MTS zapíše zápočet z předmětu JMB211 Rozšíření jazykových kompetencí pro MTS.

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 (zkouška) a
Jazyk II (klasifikovaný zápočet) 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 2 kreditech.  Zápis a absolvování dalších jazyků je možné kredity hodnotit
pouze v rámci kvóty volitelných přednětů (18 kreditů).

e)  Analogické  situace  na  úrovni  magisterské  ošetřují  studijní  plány jednotlivých  magisterských
oborů, resp. jejich jednotliví garanti

III. Úvod do společenských věd

1. Obě části tohoto předmětu jsou vypsány v ZS, a to tím způsobem, že první díl (JMB001) je pouze
přednáška, zatímco druhý díl (JMB002) je rozdělen do seminářů (viz rozvrh předmětu JMB002)
probírajících základy akademické práce

2.  Student  si  zapíše  přednášku  a  pouze  jeden  z uvedených  seminářů  dle  nabídky  v rozvrhu
prostřednictvím  SIS.  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 rozvrh
(Monika Fučíková -  fucikova@fsv.cuni.cz).  V rozvrhovém modulu SIS jsou předměty rozlišeny
barevně – přednáška je v obdélníku tmavomodré barvy, semináře jsou světlomodré.

3.  Semináře  jsou  ukončeny  klasifikovaným  zápočtem,  podmínky  jeho  získání  stanoví  vedoucí
seminářů
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IV. Satelitní semináře k     předmětům JMB003 Dvě století střední Evropy I a JMB005 Přehled
moderních světových dějin I

1. Semináře

K předmětu JMB003 Dvě století střední Evropy I (Jan Křen) jsou vypsány tyto semináře:
a) Němci ve střední Evropě před rokem 1945 (Václav Šmidrkal)
b) Politická hnutí a programy ve střední Evropě před rokem 1945 (Jiří Kocian)
c) Politická funkce kultury ve střední Evropě před rokem 1945 (Jiří Rak)
d) Dějiny Židů ve střední Evropě do roku 1945 (Kateřina Čapková)

K předmětu JMB005 Moderní světové dějiny I (Marek Pečenka, Vít Smetana) jsou vypsány tyto
semináře:
a) Vybrané problémy světových dějin před druhou světovou válkou (Pavel Janeček)
b) Náboženské problémy moderního světa před rokem 1945 (Petr Anděl)
c) Migrační problémy před rokem 1945 (Jakub Andrle)
d) Mezinárodní konflikty a krize před rokem 1945 (Martin Čížek)

2. Zápis do seminářů

a) Ke každému z předmětů JMB003 a JMB005 si student povinně vybere a zapíše jeden ze čtyř
nabízených seminářů; nelze si zapsat dva semináře ke stejnému kursu
b) Zápis probíhá výhradně přes SIS, přičemž 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 uskutečnit garant oboru (případně na základě jeho svolení
sekretariát IMS)

3. Plnění studijních povinností v rámci předmětů JMB003 (Dvě století střední Evropy I) a JMB005
(Přehled moderních světových dějin I).

Tyto předměty jsou ukončeny zápočtem (3 kredity),  k jehož získání je nutné splnit  v zapsaném
semináři 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 4-5 normostran (40 bodů) 
d) k získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů z celkového počtu 100
e)  účast  na  semináři  je  povinná,  více  než  jedna  neomluvená  absence  je  důvodem k  neudělení
zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře
f)  studenti  mají  možnost  práci  dle  pokynů  učitele  jednou opravit,  tj.  učitel  čte  každou  práci
maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
g) první verze písemné podoby referátu je odevzdána v termínech určených vedoucím semináře,
nejpozději však do 15. 12. 2014 do 12.00; vyučující stanoví hodnocení na základě prvního čtení do
2.2.2015, druhé verze budou předkládány po dohodě s vedoucím příslušného semináře
h)  písemné  podoby  všech  (!)  referátů  budou  ve  stanoveném  termínu  zaslány  v případě  kursu
JMB003 na emailovou adresu dvestoleti@seznam.cz, v případě kursu JMB005 Přehled moderních
světových  dějin  na  emailovou  adresu  modernidejiny@seznam.cz,  V prvním  případě  bude  mít
emailová  zpráva  název například  novakjan_jmb003_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 JMB005 bude mít emailová zpráva název například
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novakjan_jmb005_cizek_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a jméno vedoucího
semináře),  pod  stejným  názvem,  pouze  s příponou  .doc  bude  v emailu  v příloze  připojen  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 (doc, rtf).

V. Satelitní semináře k     předmětům JMB011 Moderní dějiny Ruska, JMB013 Moderní dějiny
středo- a jihovýchodní Evropy a JMB029 Evropská integrace

Ve školním roce  2014/2015  je  vypsáno  pět  kursů  k dějinám teritorií  a  jeden kurs  k dějinám a
současnosti  evropské integrace,  přičemž v ZS probíhá výuka předmětů JMB011 Moderní dějiny
Ruska,  JMB013 Moderní  dějiny středo-  a  jihovýchodní  Evropy a JMB029 Evropská  integrace,
zatímco v LS jsou vyučovány předměty JMB009 Dějiny NMZ, JMB015 Moderní dějiny západní
Evropy a JMB017 Dějiny USA.

Absolvování  všech šesti  zkoušek v jednom akademickém roce  není povinné ani  nutné,
zkoušky si  můžete 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.

Pro absolvování zkoušek z dějin teritorií (JMB009, JMB011, JMB013, JMB015, JMB017 a
JMB029) je  nutné  zapsat  si  a  splnit  tři  různé  semináře a  napsat  tzv.  velkou seminární  práci  k
problematice týkající se jednoho z vybraných teritorií; ke třem z šesti těchto zkoušek tedy přístup
není podmíněn účastí na semináři. Téma velké práce student zadává během ZS 2014 a práci píše
a odevzdává k hodnocení během druhého ročníku (!) bez ohledu na to, zapisuje-li si v tomto
ročníku teritorium s tématem práce související, a to vždy podle toho, ve kterém semestru je
vypsán kurs, z něhož téma práce vychází (tj. v ZS se odevzdávají práce, které se týkají dějin
Ruska, středo-a jihovýchodní Evropy a evropské integrace, v LS se odevzdávají práce, které
se týkají dějin německy mluvících zemí, dějin Severní Ameriky a západní Evropy. Vedoucího
práce si student může vybrat mezi pracovníky IMS, doporučuje se, aby tato práce sloužila jako
podklad pro budoucí bakalářskou práci.

Pro  studenty  nastupující  ve  školním  roce  2014/2015  bude  tato  velká  práce  pokryta
povinným předmětem JMB052 Ročníková práce, pro stávající studenty platí výše uvedené.

K souborné zkoušce z teritoria může student jít tedy jen tehdy:
a) pokud splnil předepsanou povinnost v souvisejícím satelitním semináři
b) pokud odevzdal kladně hodnocenou velkou práci

1. Semináře

JMB011 Moderní dějiny Ruska (Marek Pečenka, Bohuslav Litera):
a) Hospodářské problémy moderních ruských dějin (Karel Svoboda)
b) Sovětská zahraniční politika (Bohuslav Litera)
c) Vybrané aspekty ruské zahraniční politiky v 19. století (Petr Novák)
d) Postsovětské Rusko (Tereza Vorlová)

JMB013 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy (Luboš Švec):
a) Církevně-kulturní dějiny teritoria (Bohdan Zilynskyj)
b) Autoritativní režimy meziválečného období (Olga Lukešová)
c) Vybrané problémy meziválečných dějin středo- a jihovýchodní Evropy (Petr Balla)
d) Islám na Balkáně (Kamil Pikal)
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JMB029 Moderní dějiny západní Evropy (Ondřej Matějka, Jan Váška):
Rozšiřování EU (Martin Mejstřík)
Regionální integrace (Zuzana Kasáková)
Evropská integrace – národní perspektivy (jan Váška)
Mezinárodní organizace a režimy (Markéta Šmydkeová)

2. Zápis do seminářů

a) Zápis probíhá výhradně přes SIS, přičemž semináře budou 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 uskutečnit garant oboru (případně na základě jeho svolení
sekretariát IMS)

3. Plnění studijních povinností

a)  Referát -  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 22.12.2014 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.

b)  Velká seminární práce (viz výše) 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.). Studenti si
dohodnou si její téma s příslušným vyučujícím v týdnu od 13.-17.10.2014 a do 20. 10. 2014 do
16.00 zašlou schválené téma garantovi oboru na jeho email (jiri.vykoukal@post.cz) formou přílohy
(!)  obsahující  název  práce,  jméno  vedoucího,  desetiřádkovou  anotaci  a  dostupnou  bibliografii,
soubor  bude  pojmenován  např.  jmb011_novakjan_velka  prace_vykoukaljiri_anotace  (tj.  kód
předmětu, jméno studenta, označení práce, jméno vedoucího práce, anotace). V definitivní podobě
bude  práce  odevzdána  v elektronické  podobě  do  15.  12.  2014  do  12.00  na  emailovou  adresu
satelitniseminare1@gmail.com.   Emailová  zpráva  bude  mít  podle  kursu  název  například
jmb011_novakjan_velka  prace_vykoukaljiri_text,  pod  stejným  názvem  bude  v příloze  emailu
obsažen text práce. Hodnotí se první odevzdaná verze (práci nepodceňovat!), a to formou: práce
vyhověla/nevyhověla. Vedoucí semináře může dle uvážení zadat úpravy práce, ne však v případě,
je-li práce evidentně odbytá!

c) Vedoucí všech seminářů doručí do 5. 1. 2015 (do 16.00) vyučujícím příslušných kursů seznamy
studentů, kteří v rámci příslušného předmětu splnili zadané povinnosti, vyučující, u nichž studenti
v ZS 2014 píšou velkou seminární práci, zašlou její vyhodnocení na adresu jiri.vykoukal@post.cz
taktéž do 5 1. 2015 formou vyhověl/nevyhověl. Splnění těchto studijních povinností je nutným
předpokladem pro postup k souborné zkoušce z daného předmětu.

d) 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), další absence si řeší
student s vedoucím semináře.

e) Přílohy vždy ukládejte ve formátu, který lze otevřít na jinonických počítačích, nedoporučujeme
formát .odt.
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4. Výjimky:

Satelitní semináře si ve školním roce 2014/2015 nezapisují:

a) Studenti v rámci studijních pobytů (nultý ročník)

b) Studenti starších nástupních ročníků, kteří studijní povinnosti k těmto kursům splnili dříve, resp.
jsou schopni doložit  splnění tří seminárních povinností (tím se myslí semináře jako „kusy“ bez
ohledu na to, jestli je student absolvoval k prvnímu nebo druhému dílu dějiny teritorií) a odevzdání
velké práce

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 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

VI. Semináře k aktualitám

V zimním  semestru  2014  je  vypsáno  10  seminářů  k aktualitám,  z toho  čtyři  semináře
v angličtině  (Maxim Kucer,  Francesca  Mazzali,  Mitchell  Young,  Jaroslav  Zukerstein),  jeden ve
francouzštině  (David  Emler),  jeden v němčině  (Tomáš Renner)  a  další  v češtině (Jakub Andrle,
Adéla Jiroudková, Zuzana Kasáková, Martin Synkule). 

1. Zápis do seminářů

a) Zápis probíhá pouze prostřednictvím SIS. Semináře jsou nastaveny tak, že do každého se
může zapsat pět studentů s kódem JMB020 a pět studentů s kódem JMB021 (na každý seminář
připadá celkem 10 míst).  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.

b) Studenti povinně absolvují minimálně jeden seminář k aktualitám v cizím jazyce.
c) Klasifikovaný zápočet v semináři k aktualitám JMB020 i JMB021 je udělen 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

d) 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), další absence
řeší student s vedoucím semináře

VII. Bakalářský diplomní seminář

1. Ve školním roce 2014/2015 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 (Marek Pečenka)
d) Migrační problémy v euroamerické oblasti po roce 1990 (David Emler, Miroslav Kunštát)
e) Přechody k demokracii a její konsolidace v Evropě po roce 1945 (Michal Kubát) 
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f) Sociohistorie (dez)integračních procesů v soudobých evropských společnostech (Ondřej Matějka)
g) Sociální a hospodářský vývoj Evropy a Ruska po roce 1945 (Karel Svoboda)
h) Současná střední Evropa v mezinárodním kontextu (Vladimír Handl)

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

VIII. Uplatnění seminárních prací

Studenti mají možnost své seminární práce vypracované v rámci jednotlivých kurzů a seminářů
zasílat  do  odborného  online  časopisu  POST  (www.postnito.cz),  kde  bude  o  jejich  publikaci
rozhodnuto  v  rámci  procesu  peer-review.  Seminární  práce  zasílejte  na  email
postmaster@postnito.cz.

IX. 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.

X. Zahraniční (hostující) profesoři

Cizojazyčné  kursy  hostujících  zahraničních  profesorů  (nikoliv  kursy  českých  pedagogů
vedené v cizím jazyce!!) jsou otevřené pro studenty bakalářského i magisterského studia, výuku
těchto  kursů  konkretizuje  buď  Karolinka  nebo  vyhlášky  a  upozornění  garantů  těch  studijních
oborů/kateder, z jejichž iniciativy je taková výuka organizována. 

V Praze dne 5. 9. 2014
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, Csc.

ředitel IMS UK FSV
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Příloha 1 – Doporučená struktura povinných předmětů při průchodu jednotlivými ročníky

Ročník Kód Název předmětu Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

1. JEB998 Úvod do ekonomie ZS 2/0 Zk 5

JMB001 Úvod do společenských věd I ZS 2/0 KZ 4

JMB002 Úvod do společenských věd II ZS 0/2 KZ 5

JMB003 Dvě století střední Evropy I ZS 4/2 Z 3

JMB004 Dvě století střední Evropy II LS 4/2 Zk 8

JMB005 Přehled moderních světových dějin I ZS 4/2 Z 3

JMB006 Přehled moderních světových dějin II LS 4/2 Zk 8

JMB022 Úvod do historie ZS 2/0 Zk 5

JMB023 Dějiny evropského myšlení ZS 2/0 Zk 5

JMB024 Teorie ve společenských vědách LS 2/0 Zk 5

JMB025 Úvod do státu a politiky LS 2/0 Zk 5

JMB113 Úvod do teritoriálních studií ZS 2/0 Zk 5

JMB119 Úvod do geografie LS 1/1 Zk 5

JSB998 Úvod do sociologie ZS 2/0 Zk 5

Celkem za první ročník 71

2. JMB009 Dějiny německy mluvících zemí LS 4/2 Zk 8

JMB011 Moderní dějiny Ruska ZS 4/2 Zk 8

JMB013 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy ZS 4/2 Zk 8

JMB015 Moderní dějiny západní Evropy ZS 4/2 Zk 8

JMB017 Dějiny USA LS 4/2 Zk 8

JMB029 Evropská integrace LS 2/2 Zk 6

JMB020 Seminář k aktualitám A ZS/LS 0/2 KZ 4

JMB021 Seminář k aktualitám B ZS/LS 0/2 KZ 4

JMB052 Ročníková práce ZS/LS 0/2 KZ 3

Celkem za druhý ročník 57

3. JMB018 Bakalářský seminář I ZS/LS 0/2 Z 2

JMB019 Bakalářský seminář II ZS/LS 0/2 Z 2

Celkem za třetí ročník 4

Kredity získané za tři roky studia na odborných povinných předmětech 132

Jazyky I-III 15

Celkový počet kreditů získaných za povinné předměty (včetně jazyků) za tři roky studia 147

všechny povinné předměty prvního ročníku jsou prerekvizitou pro zápis dalších povinných předmětů ve druhém a
třetím ročníku – informaci o prerekvizitách najdete pro každý uvedený předmět v SIS.
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