
 

 

Vyhláška ředitele IMS k organizaci stáží v rámci povinně volitelných 

předmětů bakalářského a magisterského studia 

 

 

 

Od školního roku 2011/2012 jsou součástí studijních plánů denního bakalářského a magisterského 

studia na IMS (MTS, AS, BESES, NRS, a ZES) předměty, jejichž obsahem je odborná stáž. Jde o 

povinně volitelné předměty ukončené zápočtem a třemi kredity, které student absolvuje na území 

České republiky nebo v zahraničí (seznam konkrétních předmětů podle oborů viz příloha). Od letního 

semestru 2014 je možné absolvovat během studia dvě stáže, z nichž jedna musí být vždy v zahraničí 

(míní se tím mimo území ČR, ne u zahraničního subjektu s působností na území ČR). 

 

S výjimkou stáží organizovaných prostřednictvím centrálně uzavřených smluv (Úřad vlády ČR, 

Poslanecká sněmovna ČR, MO ČR) je zajištění stáže věcí každého studenta, který o ni projeví zájem. 

IMS v případě potřeby může podpořit přijetí ke stáži formou doporučení apod. 

 

Stáž je možné absolvovat v takové organizaci, jejíž činnost alespoň rámcově, nicméně prokazatelně 

souvisí s mezinárodním prostředím, nebo národní organizaci s jednoznačně akademickým profilem 

nebo v některé oborově související instituci, jež je součástí státní správy.  

 

Stáž jako celek je od nástupu až po uznání podmínek splnění stáže a udělení zápočtu a kreditů ve 

výlučné kompetenci garanta příslušného studijního oboru. 

 

Stáž musí trvat minimálně 60 hodin na semestr, což student povinně doloží potvrzením příslušné 

organizace na oficiálním hlavičkovém papíře, podpisem pověřené osoby a případně razítkem 

organizace. 

Datum, podpis, a kontakt na pracovníka organizace (telefon, email).  

 

Student, který se chce na stáž přihlásit, musí nejpozději do 31. října v ZS a do 20. března v LS nahlásit 

sekretariátu IMS (bakaláři paní Markétě Mrzenové, magistři Ing. Magdě Pektorové), u které 

organizace se chystá nastoupit ke stáži (v individuálních případech jsou eventuální změny těchto 

termínu v kompetenci garanta příslušného oboru).  

 

Oznámení musí obsahovat název organizace, její adresu, kontakt na pracovníka organizace, který 

bude mít stáž na starost, stručný popis činnosti, kterou student bude vykonávat, a datum zahájení a 

ukončení stáže. Stáž by v optimálním případě měla být ukončena k datu ukončení výuky v daném 

semestru, výjimky budou řešeny ad hoc Další eventuální formality (vzájemné zajištění proti 

způsobené škodě, bezpečnostní prověrky apod.) budou řešeny ad hoc. 

 



V případě stáží v ZS student nejpozději do konce prvního celého lednového týdne nového roku a v 

případě stáží v LS nejpozději do 31. 5. vypracuje písemnou zprávu ze stáže v rozsahu 2-4 normostran 

(3 600 - 7 200 znaků včetně mezer), která povinně zodpoví následující otázky 

 

a) Popište a vysvětlete hlavní náplň činnosti organizace?  

b) Jakou činností jsem byl v rámci dané organizace pověřen 

c) Do jaké míry tato činnost skutečně souvisela se zaměřením organizace 

d) Do jaké míry a s jakým efektem stáž pomohla mně a dané organizaci 

e) Co by se dalo oboustranně vylepšit v případě nástupu dalších studentů 

Pokud student osobně vypracuje v rámci stáže nějaké písemné materiály, které vyučujícímu odevzdá, 

může se po dohodě s ním snížit rozsah závěrečné písemné zprávy.  

 

Během zkouškového období proběhne eventuálně kolokvium, během kterého absolventi stáží 

představí svou zkušenost a zážitky ostatním. Úpravy termínů je možné dohodnout s garanty oborů 

v závislosti na termínových dispozicích poskytovatelů stáží. 

 

 

 

Předměty vztahující se ke stážím na území České republiky 

 

 
Kód Název předmětu Semestr Rozsah Zajišťuje 

JMB100 Stáž ZS/LS 0/2 Z 23-KRVS 

JMM597 Stáž pro studenty amerických studií ZS/LS 0/2 Z 23-KAS 

JMM023 Stáž pro studenty BESES ZS/LS 0/2 Z 23-KRVS 

JMM275 Stáž (NMTS) ZS/LS 0/2 Z 23-KRVS 

JMM607 Stáž pro studenty ES ZS/LS 0/2 Z 23-KZS 

JMM609 Stáž pro studenty ZES ZS/LS 0/2 Z 23-KZS 

JMM611 Stáž pro studenty NRS ZS/LS 0/2 Z 23-KNRS 

 

 

Předměty vztahující se ke stážím v zahraničí 

 
Kód Název předmětu Semestr Rozsah Zajišťuje 

JMB101 Internship ZS/LS 0/2 Z 23-KRVS 

JMM024 Internship for BESES Students ZS/LS 0/2 Z 23-KRVS 

JMM276 Internship ZS/LS 0/2 Z 23-KRVS 

JMM598 Internship Report ZS/LS 0/2 Z 23-KAS 

JMM608 Internship Report - ES ZS/LS 0/2 Z 23-KZS 

JMM610 Internship Report - ZES ZS/LS 0/2 Z 23-KZS 

JMM612 Internship for NRS students / Praktikum für NRS Studenten ZS/LS 0/2 Z 23-KNRS 

 

 

 

V Praze dne 1. 11. 2016 

 

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

Ředitel IMS UK FSV 
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