
Vyhláška ředitele IMS k zahájení bakalářského studia 
MTS v ZS školního roku 2018/2019 

 
 
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, plněním studijních povinností z těchto předmětů a            
závěrečnou kontrolou studia. Uživateli SIS jsou studenti i učitelé, prostřednictvím SIS komunikuje            
se studenty i studijní oddělení FSV UK, resp. 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 
 
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 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             
nazývané obory, se nyní nazývají studijními programy. 
 
 
5. Garant studijního programu 
 
Za každý program zodpovídá jeho garant, který je jmenován rektorem Univerzity Karlovy. Garanti             
studijních programů jsou vzájemně nezaměnitelní, tj. studijními problémy studenta jednoho          
programu se nezabývá garant jiného programu. Garant zajišťuje zejména kontrolu plnění a uznávání             
studijních povinností (týká se to uznávání předmětů z jiných fakult nebo předmětů absolvovaných            
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v zahraniční) a provádí kontrolu splněných studijních povinností na konci studia. Jména garantů a             
kontakty na ně jsou k nalezení v Karolince u studijního plánu každého programu. 
 
6. Studijní programy na IMS 
 
Ve školním roce 2018/2019 uskutečňuje IMS na bakalářské úrovni v denní formě studijní programy             
Mezinárodní teritoriální studia (MTS) a Česko-německá studia (ČNS), což je double-degree           
program organizovaný ve spolupráci s Universität Regensburg. V kombinované formě (kombinace         
prvků denního a distančního studia) pak studijní programy Teritoriální studia a Soudobé dějiny. 
 
Na magisterské úrovni IMS zajišťuje v denní formě studijní program Mezinárodní teritoriální studia            
se šesti specializacemi (Balkánská a středoevropská studia, Evropská studia, Německá a rakouská            
studia, Ruská a eurasijská studia, Severoamerická studia a Západoevropská studia) a mezinárodní            
double-degree program Německá a středoevropská studia/Deutsche und mitteleuropäische Studien         
(NSS), jehož spoluorganizátorem je Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově. 
 
Po ukončení magisterského studia je na IMS možné ještě pokračovat ve studiu postgraduálním             
v rámci dvou studijních programů – Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny. 
 
Specifickou formu studia představují cizojazyčné studijní programy, které jsou ze zákona studiem            
založeným na školném hrazeném studenty. Ve školním roce 2018/2019 je v denním studiu otevřeno              
pět cizojazyčných studijních programů, z čehož tři programy jsou „domácí“ a v dalších dvou            
případech jde o double/joint-degree programy (student získává diplom několika univerzit nebo           
univerzitního konsorcia). Souhrnná informace o všech cizojazyčných programech je k nalezení na           
stránkách platformy PRAREAS (Prague Area Studies), která reprezentuje zahraniční aktivity IMS. 
 
Tři domácí programy jsou – Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES), Central             
European Comparative Studies (CECS) a Master in Area Studies (MAS).  
 
Joint-degree programem je European Politics and Society (EPS) – jde o tzv. ERASMUS             
MUNDUS program financovaný Evropskou komisí. EPS zajišťuje konsorcium univerzit         
(Universiteit Leiden, Universitat Pompeu Fabra v Barceloně a Uniwersytet Jagielloński v Krakově)          
pod vedením IMS FSV UK (první program ERASMUS MUNDUS, v němž je UK hlavním             
koordinátorem).  
 
Double-degree programy jsou International Masters in Economy, State and Society (IMESS)           
reprezentovaný konsorciem univerzit (Budapesti Corvinus Egyetem, Helsingin Yliopisto, Tartu         
Ülikool, Univerzitet u Beogradu, Univerzita Karlova, Uniwersytet Jagielloński v Krakově a          
Высшая школа экономики v Moskvě a Sankt-Petěrburgu) vedeným School of Slavonic and East            
European Studies, University College London. 
 
 
7. Studijní plán 
 
Základní parametry studijního programu určuje jeho studijní plán, který je pro studenta závazný             
v tom školním roce, v němž na školu nastupuje. Pokud dojde ke změnám, které by mohly ohrozit                
studentovu schopnost studium řádně ukončit, přijímá garant příslušného studijního programu taková           
opatření, která důsledky těchto změn neutralizují. Pokud se studijní plán změní podstatně, platí             
změny až pro ty studenty, kteří do něj nastoupí v dalších letech, zatímco starší ročníky studují               
nadále podle původního studijního plánu. Studijní plány jsou rozděleny na skupiny předmětů            
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označené specifickými kódy (např. J#001616), které jsou využívány např. při erasmovských a            
jiných výjezdech pro označování předmětů zapisovaných na zahraničních univerzitách 
 
8. Předměty a jejich charakteristiky v SIS 
 
Každý předmět je ve studijním plánu charakterizován určitými znaky, kterými jsou: 
a) kód předmětu (JMB + číslo pro bakalářské předměty - např. JMB401), 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) 
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 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 tříletého bakalářského studia je to 180 kreditů (dále viz bod 14). 
 
 
9. Parametry předmětů a jejich provázanost 
 
Ve studijním plánu se uplatňuje systém parametrů předmětů, které definují jejich vzájemné vztahy,             
je-li to nutné (jejich nastavení je součástí popisu každého předmětu v SIS). K těmto parametrům             
patří: 
a) prerekvizita - předmět si nelze zapsat bez předchozího splnění povinností z jiných předmětů 
platí to zejména pro povinné předměty prvního ročníku (Dvě století střední Evropy a Přehled              
moderních světových dějin), bez jejichž úspěšného absolvování si nelze zapsat povinné předměty            
druhého ročníku (znamená to většinou prodloužení studia o rok), a pro předmět Ročníková práce,              
bez jehož úspěšného splnění si nelze zapsat navazující bakalářské semináře I a II 
b) korekvizita - předmět, který musí být zapsán 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 
 
 
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 (P) musí student splnit všechny, pokud ne, je mu ukončeno studium.  
 
V případě volby jsou dvě možné situace, které označují pojmy povinně volitelný předmět a             
volitelný předmět. 
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a) 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. 
b) Volitelný (V) 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             
bakalářského studia je to 18 kreditů a v případě magisterského studia je to 12 kreditů). Výjimečně               
(např. chybějící kredit) může garant programu uznat kredity za volitelné předměty až do výše 15 %                
celkového počtu kreditů. 
c) Při uznání volitelných předmětů musí být splněny níže uvedené podmínky: 
- předmět musí být uznán v tom školním roce, kdy byl zapsán a absolvován 
- pokud nebyl splněn, nemůže být znovu zapsán v dalším akademickém roce 
- jako volitelné mohou být uznány pouze předměty vyučované na UK nebo na univerzitách              
smluvně s UK spojených (tyká se to i studia v zahraničí). 
d) Poměr kreditů za splněné povinné, povinně volitelné a volitelné předměty ukazuje každému             
studentovi jeho osobní složka v SIS formou P/PV/V (např. 52/23/12). 
 
 
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 programu, který (na základě dobrozdání           
příslušného vyučujícího) 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 včetně kreditů. 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 18 kreditů, které jsou            
k dispozici, zůstane jen 17). 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 se vyplňuje Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných           
v dřívějším studiu. V případě předmětů absolvovaných v rámci studijního pobytu v zahraničí se          
použije Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí. Studijnímu oddělení se předkládají           
výlučně vlastnoručně podepsané originály těchto dokumentů, kopie ani scany nejsou uznány jako            
platné. 
 
 
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 omezení se týká i předmětů denního a              
kombinovaného studia v rámci jednoho a téhož cyklu. Tato neprostupnost neplatí, pokud si studenti             
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zapisují předměty druhého cyklu v rámci kvóty volitelných předmětů (pokud k zápisu dá svolení            
příslušný vyučující). 
13. Státní zkouška 
 
Studijní plán určuje podobu státní závěrečné zkoušky příslušného studijního programu, kterou je            
možné konat teprve tehdy, když student absolvoval všechny předepsané povinné předměty a dosáhl             
celkového požadovaného počtu 180 kreditů (v bakalářském studiu), resp. 120 kreditů (v            
magisterském studiu), což dokládá uzavření studijních povinností potvrzené stanoveným způsobem          
garantem daného studijního programu – viz Opatření děkana 23/2015. Pokud má student všechny             
povinnosti splněné, předloží garantovi k podpisu jím podepsaný Výpis o splnění studijních           
povinností, který najde a vytiskne v rámci SIS. 
 
 
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, nejvýše čtyři roky studia, a maximální doba studia, což                
je v případě bakalářského studia šest let (viz čl. 4/11 Studijního a zkušebního řádu UK). Student               
může pobývat v bakalářském studiu 4 roky (pokud před tímto studiem nestudoval nebo souběžně             
s ním nestuduje jinou veřejnou vysokou školu). Pokud studuje jinou veřejnou vysokou školu, musí             
studium na obou z nich absolvovat v rámci standardní tříleté doby studia. Pokud student zahájil a              
nedokončil studium na jiné veřejné vysoké škole, pak semestry odstudované na této škole jsou mu               
přičteny k tíži, jakmile překročí limit tří let studia v rámci aktivního studia. 
 
b) V případě navazujícího 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 podle tohoto              
schématu (více viz Pravidla pro organizaci studia na školní rok 2018/2019, čl. 4): 
45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia 
90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia 
135 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia 
180 kreditů pro zápis do pátého úseku studia 
180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia 
 
 
15. Zápis do předmětů a zápis ke zkoušce 
 
a) V období stanoveném harmonogramem 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 10. 9. (od 10.00) do 5. 10. 2018 (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 7. 1. do 15. 2. 2019 (ale zkoušet je možné již                  
během posledních dvou týdnů výuky v prosinci 2018) a je určeno pro řádné i opravné termíny. 
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                 
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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 – viz                  
I/10/c). 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 15. 2. 2019 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. 
h) základní informace pro první ročníky viz https://fsv.cuni.cz/studium/prvni-rocniky. 
i) Formuláře – veškeré formuláře nutné ke studiu najdete na této stránce. 
 
 
 
II. Jazyky 
 
 
1. Studenti jsou během studia povinni absolvovat tři odlišné jazyky – ačkoliv jde o povinnost,               
jazyky jsou 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 na FSV jeden z výše uvedených šesti jazyků a dostane z něj                 
zápočet, tím je studijní povinnost splněná a pokud je jazyk v Karolince uveden v příslušné skupině              
předmětů (např. Povinně volitelné předměty J#007216 - jazyky pro IMS), jsou kredity za takto              
splněný předmět započteny do požadovaného počtu kreditů za PV předměty. 
 
b) Student jako Jazyk III úspěšně absolvuje jeden z výše uvedených šesti jazyků nebo jiný jazyk,               
související s teritoriálním zaměřením programu MTS, ale ne na FSV, nýbrž na nějaké jiné vysoké              
škole, jazykové škole, instituci typu British Council, Francouzský institut, Goethe Institut apod.: 
V takovém případě je možné: 
- nechat se přezkoušet na CJP (platí jen pro jazyky vyučované na CJP) a bude-li náročnost testu                 
odpovídat požadované úrovni, pak student dostane zápočet z Jazyka III od vyučujícího CJP a tento              
zápočet mu bude zapsán k příslušnému jazyku s kódem JLB nebo student dostane od vyučujícího             
potvrzení o absolvování tohoto testu a na základě tohoto potvrzení mu garant programu MTS zapíše               
zápočet z předmětu JMB211 Rozšíření jazykových kompetencí pro MTS 
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- doložit absolvování dvou semestrů na předem domluvené instituci, za což studentovi garant             
programu zapíše zápočet z předmětu JMB211 Rozšíření jazykových kompetencí pro MTS na           
základě předložení žádosti o uznání studijních povinností 
 
c) Všechny tři předepsané povinné jazyky jsou ohodnoceny celkem 15 kredity, Jazyk I a Jazyk II 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 3 kreditech. Zápis                
a absolvování dalších jazyků nad povinný rámec je možné kredity hodnotit pouze v rámci kvóty              
volitelných předmětů (do výše 18 kreditů).  
 
d) Jazykovou povinnost lze plnit také v rámci studijního pobytu Erasmus s tím, že uznání Jazyka I a                
Jazyka II je opět v kompetenci CJP, v případě Jazyka III je třeba se předem dohodnout s garantem               
programu. 
 
e) Analogické situace na úrovni magisterské ošetřují studijní plány jednotlivých magisterských           
programů, resp. jejich jednotliví garanti. 
 
 
 
III. Úvod do společenských věd (JMB401 a JMB402) 
 
 
1. Student si v SIS zapíše přednášku JMB401 a pouze jeden z uvedených seminářů (JMB402) dle              
nabídky. 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           
(Markéta Mrzenová: marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou instruováni, aby nepřijímali        
přespočetné studenty. Po prvním týdnu zápisů SIS smaže zápisy všem studentům, kteří jsou na              
čekací listině a ti si musí najít místo v dosud volných seminářích. V rozvrhovém modulu SIS jsou               
předměty rozlišeny barevně – přednáška je v obdélníku tmavomodré barvy, semináře jsou           
světlomodré. 
 
2. Podmínky splnění studijní povinnosti stanoví vedoucí seminářů. 
 
 
 
IV. Satelitní semináře k předmětům JMB403 Dvě století střední Evropy I a JMB405 Přehled             
moderních světových dějin I 
 
1. Semináře 
 
K předmětu JMB403 Dvě století střední Evropy I (Luboš Velek) jsou vypsány semináře: 
 
Fenomény modernizace a sekularismu ve střední Evropě do roku 1945 (Petr Šafařík) 
Migrační problematika ve střední Evropě před rokem 1945 (Ondřej Klípa) 
Národní hnutí a nacionalismus ve střední Evropě do roku 1945 (Petr Šafařík) 
Politická hnutí a programy ve střední Evropě 19. století (Jiří Kocian) 
Střední Evropa a transatlantické vazby před rokem 1945 (Lukáš Perutka) 
Válka, společnost a politika ve střední Evropě před rokem 1945 (Martin Čížek) 
K předmětu JMB405 Přehled moderních světových dějin I (Marek Pečenka a Vít Smetana) jsou              
vypsány semináře: 

7 
 

mailto:mrzenova@fsv.cuni.cz


 
A historical approach to modern international trade: development to 1945 (Andres Morales) 
Mezinárodní konflikty a krize v 19. století I (Martin Čížek) 
Věda, kultura a společnost před rokem 1945 (Michaela Kůželová) 
Vybrané problémy dějin do r. 1945 (Pavel Janeček) 
Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech do roku 1945 (Petr Šafařík) 
Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc (Jan Hornát) 
 
 
2. Zápis do seminářů 
 
a) Ke každému z předmětů JMB403 a JMB405 si student povinně vybere a zapíše jeden ze šesti                 
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 (Markéta          
Mrzenová: marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou instruováni, aby nepřijímali       
přespočetné studenty. Po prvním týdnu zápisů SIS smaže zápisy všem studentům, kteří jsou na              
čekací listině a ti si musí najít místo v dosud volných seminářích. V rozvrhovém modulu SIS jsou               
předměty rozlišeny barevně – přednáška je v obdélníku tmavomodré barvy, semináře jsou           
světlomodré.  
 
 
3. Plnění studijních povinností v rámci předmětů JMB403 (Dvě století střední Evropy I) a JMB405              
(Přehled moderních světových dějin I) 
 
Tyto předměty jsou ukončeny zápočtem (2 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 11. 12. 2018 do 12.00; vyučující stanoví hodnocení na základě prvního čtení do                
29. 1. 2019, druhé verze budou předkládány po dohodě s vedoucím příslušného semináře 
h) písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu             
JMB403 na emailovou adresu dvestoleti@seznam.cz, v případě kursu JMB405 Přehled moderních          
světových dějin na emailovou adresu modernidejiny@seznam.cz, V prvním případě bude mít          
emailová zpráva název například novakjan_JMB403_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 JMB405 bude mít emailová zpráva název například             
novakjan_JMB405_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 doc nebo docx!!! 
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V. Dějiny teritorií – přednášky a semináře 
 
Ve školním roce 2018/2019 je vypsáno pět kursů k dějinám teritorií a jeden kurs k dějinám a               
současnosti evropské integrace, přičemž v ZS probíhá výuka předmětů JMB408 Moderní dějiny           
Ruska, JMB409 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy a JMB410 Moderní dějiny západní             
Evropy, zatímco v LS jsou vyučovány předměty JMB407 Dějiny NMZ, JMB411 Dějiny Severní            
Ameriky a JMB412 Evropská integrace. Tyto kurzy patří k povinným předmětům a musí být             
všechny splněny. 
Dále je vypsáno šest seminářů: JMB247 Seminář k dějinám NMZ, JMB248 Seminář k dějinám             
Ruska, JMB249 Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy, JMB250 Seminář k dějinám             
západní Evropy, JMB251 Seminář k dějinám Severní Ameriky a JMB252 Seminář k evropské           
integraci. Tyto kurzy patří k povinně volitelným předmětům, studenti z nabídky šesti          
seminářů musí splnit tři, aby dosáhli předepsaných šesti kreditů za tuto skupinu předmětů             
(J#036016). 
 
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 (Markéta          
Mrzenová: marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou instruováni, aby nepřijímali       
přespočetné studenty. Po prvním týdnu zápisů SIS smaže zápisy všem studentům, kteří jsou na              
čekací listině a ti si musí najít místo v dosud volných seminářích. V rozvrhovém modulu SIS jsou               
předměty rozlišeny barevně – přednáška je v obdélníku tmavomodré barvy, semináře jsou           
světlomodré. 
Studenti starších ročníků (nastupující 2015/2016 a dříve) se řídí původním systémem.  
 
1. Semináře 
 
JMB248 Moderní dějiny Ruska (přednášející Daniela Kolenovská): 
Hospodářské problémy moderních ruských dějin (Miroslava Jasenčáková)  
Kontinuita a diskontinuita? Ruská zahraniční politika v 19. století a dnes (Petr Novák) 
Moderní ruská společnost (Daniela Kolenovská) 
Sovětská zahraniční politika (Bohuslav Litera) 
Hospodářské problémy moderních ruských dějin (Karel Svoboda) 
 
JMB249 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy (přednášející Luboš Švec a Petr Balla): 
Autoritativní režimy meziválečného období (Olga Lukešová) 
Balkán v politice velmocí v době rozpadu bipolárního světa (Barbora Chrzová) 
Církevně-kulturní dějiny teritoria (Karin Hofmeisterová) 
Vybrané problémy meziválečných dějin středo- a jihovýchodní Evropy (Petr Balla) 
Regionální kontext národnostní problematiky středo- a jihovýchodní Evropy (Jiří Kocián) 
 
JMB250 Moderní dějiny západní Evropy (přednášející Ondřej Matějka, Jan Váška): 
Kapitoly z dějin britské pravice ve 20. století (Martin Synkule) 
Koloniální zkušenost západoevropských zemí (Jan Váška) 
Migrace a integrace přistěhovalců v západní Evropě (Anna Simbartlová) 
Specifika vývoje jižní Evropy ve 20. století (Barbora Menclová) 
Dějiny západní Evropy psané zdola (Johana Kudrnová) 
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2. 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 11. 12. 2018 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) Vedoucí všech seminářů doručí do 2. 1. 2019 (do 16.00) vyučujícím příslušných kursů seznamy              
studentů, kteří v rámci příslušného předmětu splnili zadané povinnosti. 
c) 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. 
d) Přílohy vždy ukládejte ve formátu doc nebo docx. 
 
 
3. Výjimky 
 
Satelitní semináře si ve školním roce 2018/2019 nezapisují: 
 
a) 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. 
b) Studenti jiného bakalářského studia než IMS, kteří chtějí nastoupit na některý magisterský             
program IMS a z tohoto důvodu musí v rámci svých programů absolvovat příslušné kursy            
k dějinám teritorií. 
c) Studenti přijatí do magisterského studia z jiných bakalářských programů na UK FSV i mimo ni,               
kteří mají v rámci svých programů doporučeno absolvovat příslušné kursy k dějinám teritorií. 
 
 
4. Absolvování všech těchto předmětů, tj. JMB247-252 a JMB407-412 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. 
 
 
 
VI. Ročníková práce (JMB413) 
 
Doporučuje se, aby ročníkovou práci student zadal během druhého ročníku, protože předmět je             
prerekvizitou zápisu do prvního dílu bakalářského semináře JMB416! Vedoucího práce si student            
vybírá mezi kmenovými zaměstnanci IMS, doporučuje se také, aby tato práce sloužila jako             
podklad pro budoucí bakalářskou práci. 
 
Ročníková práce 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). Téma práce a termín jejího odevzdání si studenti              
dohodnou s vedoucím práce, známku za práci oznámí vedoucí práce garantovi programu, který ji             
zapíše do SIS. V definitivní podobě bude práce zaslána na emailovou adresu jiri.vykoukal@post.cz            
jako příloha pod názvem např. jmb052_novakjan_rocnikovaprace_cizekmartin_text.  
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Pro studenty nastupující před školním rokem 2014/2015 platí povinnost napsat tzv. velkou            
seminární práci, pokud tak ještě neučinili, studenti nastupující v letech 2014/15-2015/16 si tuto             
práci zapisují pod kódem JMB052. 
 
 
 
VII. Semináře k aktualitám (JMB414 a JMB415) 
 
V zimním semestru 2018 je vypsáno deset seminářů k aktualitám, z toho sedm seminářů           
v angličtině (Pamela Cotte, Jakub El-Ahmadieh, Karin Hofmeisterová, Václav Lídl, Francesca          
Mazzali, Andres Morales, Jan Šír, Mitchell Young), jeden v němčině (Tomáš Renner) a další             
v češtině (Martin Synkule).  
 
1. Zápis do seminářů 

 
a) Zápis probíhá pouze prostřednictvím SIS. Semináře jsou nastaveny tak, že do každého se může               
zapsat osm studentů s kódem JMB414 a pět studentů s kódem JMB415 (na každý seminář připadá              
celkem 13 míst). Případné kolize a další provozní problémy možno řešit ve spolupráci s garantem              
programu 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) Známka je udělena za přednesení referátu, odevzdání seminární práce v rozsahu 10 normostran a              
za aktivní práci v semináři. Témata a termíny odevzdání prací stanoví vedoucí seminářů. 
 
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. 
 
e) Studenti nastupující ve školním roce 2014/2015 a dříve si tyto předměty zapisují pod původními               
kódy JMB020 a JMB021. 
 
 
 
VIII. Bakalářský seminář 
 
1. Ve školním roce 2018/2019 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) 
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) Sociální a hospodářský vývoj Evropy a Ruska po roce 1945 (Jaroslav Kučera) 
h) Současná střední Evropa v mezinárodním kontextu (Vladimír Handl) 
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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. 
 
 
IX. 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. 
 
 
X. 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. 
 
 
XI. Zahraniční (hostující) profesoři 
 
Cizojazyčné kursy hostujících zahraničních profesorů (nikoliv kursy českých pedagogů vedené          
v cizím jazyce!!) jsou otevřené pro studenty bakalářského i magisterského studia (většinou formou            
volitelného předmětu), výuku těchto kursů konkretizuje buď Karolinka nebo vyhlášky a upozornění            
garantů těch studijních programů/kateder, z jejichž iniciativy je taková výuka organizována.  
 
 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2018 

 
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

ředitel IMS UK FSV 
garant studijního programu MTS 
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Příloha 1 – Doporučený průchod jednotlivými ročníky (povinné předměty) 
 
Ročník Kód  Název předmětu  Semestr  Rozsah  Ukončení  Kredity  
1. JEB998 Úvod do ekonomie** ZS 2/0 Zk 5 

JMB401 Úvod do společenských věd I ZS 2/0 Zk 5 

JMB402 Úvod do společenských věd II ZS 0/2 Zk 5 

JMB403 Dvě století střední Evropy I ZS 4/2 Z 2 

JMB004 Dvě století střední Evropy II LS 4/2 Zk 7 

JMB405 Přehled moderních světových dějin I ZS 4/2 Z 2 

JMB406 Přehled moderních světových dějin II LS 4/2 Zk 7 

JMB022 Úvod do historie LS 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 68 
2. - 3. JMB407 Dějiny německy mluvících zemí – přednáška LS 4/0 Zk 6 

JMB247 Seminář k dějinám NMZ* LS 0/2 Z 2 

JMB408 Moderní dějiny Ruska – přednáška ZS 4/0 Zk 6 

JMB248 Seminář k dějinám Ruska* ZS 0/2 Z 2 

JMB409 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy – 
přednáška 

ZS 4/0 Zk 6 

JMB249 Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní 
Evropy* 

ZS 0/2 Z 2 

JMB410 Moderní dějiny západní Evropy – přednáška ZS 4/0 Zk 6 

JMB250 Seminář k dějinám západní Evropy* ZS 0/2 Z 2 

JMB411 Moderní dějiny Severní Ameriky – přednáška LS 4/0 Zk 6 

JMB251 Seminář k dějinám Severní Ameriky* LS 0/2 Z 2 

JMB412 Evropská integrace – přednáška LS 2/0 Zk 4 

JMB252 Seminář k evropské integraci* LS 0/2 Z 2 

JMB414 Seminář k aktualitám A ZS/LS 0/2 ZK 4 

JMB415 Seminář k aktualitám B ZS/LS 0/2 ZK 4 

JMB413 Ročníková práce ZS/LS 0/2 KZ 4 
Celkem za druhý - třetí ročník 46 (+12) 
3. JMB416 Bakalářský seminář I ZS/LS 0/2 Z 2 

JMB417 Bakalářský seminář II ZS/LS 0/2 Z 4 
Celkem za třetí ročník (plus kredity za povinné předměty přenesené eventuálně z druhého ročníku) 6 (+?) 
Kredity získané za tři roky studia na odborných povinných předmětech 120 
Jazyky I-III 15 
Celkový počet kreditů získaných za povinné předměty + jazyky za tři roky studia 135 
* student volí 3 z celkové nabídky 6 seminářů 
** tyto předměty nejsou prerekvizitami pro povinné předměty druhého ročníku a lze si je zapsat i ve druhém ročníku 
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