Vyhláška ředitele IMS k zahájení magisterského studia
NMTS v ZS školního roku 2018/2019

I. Obecné parametry studia

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). Problémy související se SIS, řeší jeho administrátoři (sis@fsv.cuni.cz).

2. Karolinka
Karolinka je informační příručka poskytující základní údaje o fakultě a jejích součástech, lidech,
studijních programech a základních systémech pravidel, jimiž se studium řídí. Studijní programy
uskutečňované na IMS ve školním roce 2018/2019 jsou k nalezení na této adrese.

3. Harmonogram
Průběh školního roku je organizován podle harmonogramu. 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 programu, studijní referentka nebo proděkan pro studijní
záležitosti.
4. Základní pravidla
Studium je organizováno podle na sebe navazujících norem. První základní normou je
Vysokoškolský zákon a další související zákony, Nařízení vlády a Vyhlášky MŠMT ČR.
Z těchto norem vychází Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy, jehož obecné principy
rozvádějí, upřesňují či doplňují na fakultní úrovni Pravidla pro organizaci studia. Na úrovni
jednotlivých studijních programů jsou výše uvedené normy rozvíjeny, doplněny a
konkretizovány vyhláškami či oznámeními garantů těchto programů, případně informacemi
jednotlivých vyučujících.
Podle nového vysokoškolského zákona došlo také ke změně terminologie a směry studia, dříve
označované jako obory, se nyní nazývají studijními programy.

5. Obecná organizace studia
Studium je rozděleno na úseky (ročníky), přičemž z hlediska délky studia se rozlišuje tzv.
standardní doba studia, což jsou dva (to proto, že studijní plán je rozvržen na dva roky),
nejvýše tři roky studia, a maximální doba studia, což je v případě magisterského studia pět let
stanovených zákonem. Student má právo (bez jakékoliv finanční újmy nebo potřeby žádat o to)
pobývat v navazujícím magisterském studiu 3 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 dvouleté doby studia). Pokud student nedostudoval jakoukoliv
veřejnou vysokou školu, semestry z této školy jsou mu přičteny k tíži.
6. Postup z ročníku do ročníku
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 podle tohoto
schématu:
45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia
90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia
120 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia
120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia.
Více viz Pravidla pro organizaci studia. Pokud student nesplní předepsané studijní povinnosti
do konce pátého ročníku (úseku), bude mu ukončeno studium.
7. Zápis do předmětu 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 2018/2019 probíhá zápis do předmětů v době od 13. 9. (od
10.00) do 6. 10. 2017 (do 14.00).
b) Zkoušky lze dělat v rámci zkouškového období, které je rozděleno do dvou částí (viz
harmonogram školního roku 2018/2019): první trvá od 2. 1. do 16. 2. 2018 (ale zkoušet je možné
již během posledních dvou týdnů výuky v prosinci 2017) a je určeno pro řádné termíny, druhé,
tzv. prodloužené zkouškové období, trvá od 19. 2. do 2. 3. 2018 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
automaticky jedna možnost zápisu ke zkoušce a studijní povinnost již mohou plnit jen v rámci
dvou zbývajících opravných termínů. Pokud se student přihlásí ke zkoušce a nezúčastní se jí,
aniž by se řádně omluvil, 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. Zkouškové povinnosti lze plnit vždy jen v rámci daného semestru.
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).
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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.
e) Po 2. 3. 2018 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 programu.
8. Garant studijního programu a vedoucí jeho specializací
Za program zodpovídá jeho garant, který je jmenován přímo rektorem Univerzity Karlovy.
Garant zodpovídá za příslušný program po odborné stránce v duchu jeho oficiální akreditace, má
právo uznávat předměty z jiných vysokých škol nebo zahraničního studia, provádí kontrolu
studia v době jeho ukončení, definuje obsah státní zkoušky a jejích okruhů, navrhuje děkanovi
ke schválení členy státnicových komisí a řeší veškeré spory a problémy, které v souvislosti
s příslušným programem mohou během studia nastat. Specializace NMTS mají své vedoucí, s
nimiž je možné zahájit jednání o jakýchkoliv studijních otázkách v rámci specializace, konečné
rozhodnutí vychází z jednání garanta programu a vedoucího příslušné specializace a v poslední
instanci podléhá schválení garantem. Jméno garanta i vedoucích specializací je uvedeno u
studijních plánů programu a jednotlivých specializací.
9. Formuláře – veškeré formuláře nutné ke studiu najdete na této stránce.

II. Předměty
1. 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 programu uveden v seznamu předmětů označeném jako Povinně
volitelné předměty – z tohoto seznamu si student vybírá předměty tak, jak to je určeno studijním
plánem, tj. většinou tak, aby z tohoto seznamu splnil předepsaný počet kreditů.
Volitelný je jakýkoliv předmět, který není součástí studijního plánu daného studijního
programu (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
magisterského studia je to 12 kreditů).
Uplatnění práva na uznání volitelného předmětu má tři omezení
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a) předmět musí být uznán v tom školním roce, kdy byl zapsán a absolvován
b) pokud nebyl splněn, nemůže být znovu zapsán 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).

2. Parametry předmětů
Každý předmět je ve studijním plánu charakterizován určitými znaky, kterými jsou:
a) kód předmětu (JMM + číslo, např. JMM037)
b) název předmětu (prokliknutím se dostanete k anotaci předmětu, jeho sylabu a dalším údajům)
c) jméno 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 čili
standardní kurs zahrnující dvě tyto jednotky trvá 80 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, Z = zápočet)
g) kredity – studijní plán obsahuje na začátku údaj o počtu kreditů, které je nutné získat, aby
mohlo být studium ukončeno – v případě navazujícího dvouletého magisterského studia je to
120 kreditů
3. Provázanost předmětů
Ve studijním plánu se uplatňuje systém parametrů, které definují jejich vzájemné vztahy, je-li to
nutné. K těmto parametrům patří:
a) prerekvizita = předmět si nelze zapsat bez předchozího splnění povinností z jiných předmětů
b) korekvizita = 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 = pokud se z dvojice předmětů zapíše jeden předmět, nelze si zapsat ten druhý
d) záměnnost = předměty, kterými je možno nahradit jiný předmět
Nastavení těchto parametrů je součástí jak studijních plánů všech studijních programů, tak i
popisu každého předmětu v SIS a je dobré o tom vědět!
4) 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
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volitelných. Uznání předmětu je v kompetenci garanta programu, který (na základě dobrozdání
příslušného vyučujícího, resp. vedoucího specializace) rozhodne, bude-li možné předmět uznat,
schválené uznání je potvrzeno příslušnou referentkou studijního oddělení fakulty a studijním
proděkanem.
V případě uznávání předmětů ze škol mimo IMS FSV UK za předměty ze studijního plánu
jakéhokoliv programu na IMS FSV UK je třeba dávat pozor na skutečnost, že uznání je
výměnou předmětu za předmět, což se týká i počtu kreditů - kredity se nesčítají, ale jen
prohodí. Pokud si student mimo IMS např. zapíše předmět se 6 kredity a nechá si ho uznat
jako předmět, který má ve studijním plánu na IMS hodnotu 5 kreditů, pak platným
výsledkem tohoto uznání je předmět s 5, ne se 6 kredity, přičemž rozdíl mezi původní a
novou hodnotou kreditů (v tomto případě 1 kredit) se převede na konto povoleného počtu
volitelných předmětů (tím pádem z 12 kreditů, které jsou k dispozici, zůstane jen 11).
Pokud nastane opačná situace (uznání předmětu s nižším počtem kreditů za předmět s
vyšším počtem kreditů), pak platí předmět s vyšším počtem kreditů (student získá jeden
kredit „zdarma“).
V případě uznání předmětu z jiného studijního plánu na UK jako předmětu povinného nebo
povinně volitelného nebo volitelného vyplní student Protokol o uznání přednětů z dřívějšího
studia (viz formuláře).
Studijnímu oddělení se předkládají výlučně vlastnoručně podepsané originály těchto dokumentů,
kopie ani scany nejsou uznány jako platné.

III. Studijní plán magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia (dále
jen NMTS)

1. Struktura programu
Magisterský studijní program Mezinárodní teritoriální studia je rozdělen na šest specializací
(Balkánská a středoevropská studia - BAS, Evropská studia - ES, Německá a rakouská studia NRS, Ruská a eurasijská studia - RES, Severoamerická studia – SAS a Západoevropská studia ZES). Absolvent tohoto programu obdrží diplom a dodatek k diplomu uvádějící název programu
i vystudované specializace.
2. Studijní plán programu a specializací
a) Studijní plán programu NMTS je v Karolince uveden ve dvou verzích, a to jednak v té, která
ukazuje program jako celek, jednak v podobě šesti samostatných studijních plánů znázorňujících
jednotlivé specializace. Primární je rovina programu, od které jsou specializace odvozeny.

b) Studijní plán programu jako celku zahrnuje:
- povinné předměty společného základu (skupina J#0320), které musí absolvovat všichni studenti
programu bez ohledu na specializaci.
- předměty skupin J#0321-0326, které z hlediska programu mají statut povinně volitelných
předmětů, avšak v rámci specializací vystupují jako předměty povinné, tj. tyto předměty musí
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absolvovat student příslušné specializace (povinně volitelný statut předmětů těchto skupin je dán
tím, že studenti programu je nemusí absolvovat všechny, ale volí si pouze předměty ze své
specializační skupiny)
- předměty skupin J#0327-0332, které z hlediska programu i jeho specializací mají statut povinně
volitelných předmětů – jsou sice vypisovány v rámci specializací, ale do výše 15 kreditů jsou
přístupné studentům ostatních specializací prostřednictvím skupiny J#0333
- předměty skupiny J#0333, která zahrnuje všechny povinně volitelné předměty bez ohledu na
jejich příslušnost k té které specializaci
- kromě Karolinky lze kompletní seznamy předmětů všech specializací také najít v SIS, pokud
kliknete na ikonu „Předmět“ a poté na liště na „Prohlížení dle programů/plánů“.

3. Jazyky
a) Studenti během studia absolvují jeden jazyk jako povinný (Jazyk I) a další jazyky jako povinně
volitelné (Jazyk II a Jazyk III) nebo jako volitelné (jakékoliv jiné jazyky). Jako povinný ani jako
povinně volitelný si studenti nezapisují ten jazyk, který byl jejich prvním jazykem v rámci
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 NMTS. Statut volitelného předmětu jazyka mají všechny jazyky
absolvované mimo, resp. nad požadavek daný studijním plánem.
b) Dle jednotlivých specializací jsou základní požadavky na jazyk následující:
BAS

ES
NRS

RES

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 KJP FSV UK francouzština,
němčina nebo ruština nebo další jazyk regionu
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 KJP FSV UK
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 - francouzština, italština, němčina, španělština (nesmí jít o jazyk, která byl
prvním jazykem při přijímacích pohovorech)
Jazyk I - angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština ((nesmí jít o
jazyk, která byl prvním jazykem při přijímacích pohovorech)

c) Pokud si student (bez ohledu na specializaci) chce zapsat jako Jazyk II nebo Jazyk III jazyk,
který není vyučován na KJP 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 JMM145 (Jazyk II – 6 kreditů, ZK) nebo pod kódem
JMM146 (Jazyk III – 3 kredity, Z)
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d) Jazyk I vybírají studenti ze skupiny J#0334 „NMTS - Jazyky I (Povinné)“, Jazyk II ze skupiny
J#0335 „NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)“ a Jazyk III ze skupiny J#0336 NMTS - Jazyky
III (Povinně volitelné).

IV. Organizace výuky předmětů společného základu JMM271, JMM277-JMM279
a) Předmět JMM271 Metodologický seminář zajišťují následující vyučující:
BAS + RES:
Jan Šír
ES + ZES
Ondřej Matějka
NRS:
Václav Šmidrkal
SAS:
Lucie Kýrová
b) Předměty JMM277 (Historie a kultura), JMM278 (Politika a mezinárodní vztahy) a JMM279
(Společnost a ekonomika – vyučuje se až v LS) mají hodinovou dotaci 1/1 s tím, že předmět je
vždy rozdělen na dvě části – 6 týdnů semestru zabírá přednáška společná pro všechny studenty
programu, zatímco dalších 6 týdnů semestru zabírají semináře organizované podle jednotlivých
specializací.
c) Rozdělení výuky předmětů JMM277, JMM278 podle jednotlivých specializací:

JMM277
JMM278

přednáška
Vykoukal
Kubát,
Váška

sem BAS
Vykoukal
Kocian

sem ES
Menclová
Juhás

sem NRS
Šmidrkal
Handl

sem RES
Kolenovská
Koutník

sem SAS
Kýrová
Hornát

sem ZES
Bauer
Mejstřík

V. Stáže
Pravidla pro splnění studijní povinnosti z předmětů JMM275 Stáž a JMM276 Internship
stanoví Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných
předmětů bakalářského a magisterského studia.

V Praze dne 28. 9. 2018
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Garant programu NMTS
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