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Vyhláška k zahájení školního roku 2016/2017 oboru Středoevropská komparativní 

studia (kombinované studium). 

Středoevropská komparativní studia (SKS) jsou navazujícím magisterským oborem 

vyučovaným v českém jazyce v kombinované formě studia. Studenti se řídí studijním 

plánem podle roku nástupu do studia. Aktuální verze studijního plánu je k nalezení pod 

odkazem na tzv. Karolinku (pro rok 2016/2017: http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-

885.html). 

Studenti si ve školním roce 2016/2017 zapisují kurzy JMM803 Politická geografie; JMM802 

Středoevropské dějiny ve srovnání; JMM800 Komparace středoevropských politických 

systémů; JMM801 Metodologie komparativních studií a akademické psaní. Rozvrh 

kontaktní výuky viz: http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-298.html. 

Základní náležitosti spojené s absolvováním kurzů jsou uvedeny v sylabech kurzu, 

dostupných přes Karolinku na aktuální akademický rok 

(http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-885.html). 

Kromě těchto kurzů si studenti musí zapsat rovněž volitelné předměty ve výši 12 kreditů za 

celou dobu studia. Celkový počet kreditů, nutných k úspěšnému absolvování studia je 120. 

Pro postup z jednoho ročníku do druhého je nutné získat alespoň 60 kreditů (viz vyhláška: 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1057.html). 

Volitelné předměty si studenti zapisují podle vlastního uvážení ze všech předmětů 

nabízených na UK. K doporučeným předmětům patří především jazykové kurzy na 

Katedře jazyků FSV UK (kódy JLB) a dále kurzy hostujících a zahraničních vyučujících na 

IMS FSV UK, jako: JMMZ260 (Politische Kultur in Deutschland; JMMZ305 

Literaturverfilmungen um 1920. Ein aktuell bleibendes politisch-kulturelles Panorama; 

JMMZ308  Communism in Central and Eastern Europe. Idea, rule and aftermath; 
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JMMZ309 Geschichte der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung; JMMZ310 

Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große Depression und 2008); JMMZ311 Der 

Nationalsozialismus; JMMZ312 Deutschland im 20. Jahrhundert: Visual History; JMMZ323 

Von Kowalski, Podolski und anderen: Polen in Deutschland (19. und 20. Jahrhundert), 

blíže viz: http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-879.html), z nichž některé probíhají i ve 

formě blokové výuky. 

Do konce ZS 2016 odevzdávají studenti projekt diplomové práce (formulář ke stažení: 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-97.html). Projekt diplomové práce studenti konzultují 

během ZS s vedoucím diplomového semináře (PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.), popř. na jeho 

doporučení s dalšími pedagogy IMS. Projekt schvaluje garant oboru. 

Kontaktní osobou je garant oboru, v době jeho nepřítomnosti (tvůrčí volno v ZS 2016) ho 

zastupuje PhDr. David Emler, Ph.D. (email: emler@fsv.cuni.cz) 

Před začátkem první hodiny kontaktní výuky 21. 10.  2016 proběhne ve 13.00 schůzka se 

studenty. 

 

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 

garant oboru SKS 

ota.konrad@fsv.cuni.cz 

 

Důležité odkazy: 

Opatření děkana č. 18/2015: Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství: 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2594.html 

Katedra německých a rakouských studií: http://knrs.fsv.cuni.cz/ 

Institut mezinárodních studií: http://ims.fsv.cuni.cz/ 

 

 


