
Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS školního roku 2009/2010

I. Elektronická a papírová Karolinka

V případě zjištěných rozdílů mezi  rozvrhem (resp.  Tajemníkem)  a Karolínkou (papírová verze Seznamu
přednášek v akademickém roce 2009/2010) platí verze studijních plánů uvedená v rozvrhu nebo v SIS.

II. Bakalářský diplomní seminář

1) Témata
Ve školním roce 2009/2010 jsou vypsány následující bakalářské semináře:
a) Válka, retribuce a rekonstrukce 1945-1955: mgr. Vít Smetana, PhD.
b) Studená válka 1949-1989: PhDr. Oldřich Tůma, PhD.
c) Bezpečnostní problémy po roce 1980: PhDr. Marek Pečenka
d) Migrační problémy: Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
e) Přechody k demokracii a její konsolidace v Evropě po roce 1945: PhDr. Michal Kubát, PhD.
Rozdělení studentů do jednotlivých seminářů bude ukončeno dle dohody vedoucích jednotlivých seminářů se
studenty na začátku semestru.

III) Jazyky

1) V případě bakalářského studia si ti studenti, kteří si jako Cizí jazyk III vyberou takový jazyk,
který se nevyučuje na FVS UK, zapíší předmět MB211 (Jazyky pro IMS vyučované mimo nabídku UK
FSV) a v rámci  tohoto zápisu jim na základě rozhodnutí  garanta  bakalářského studia  může  být  uznáno
splnění tohoto předmětu. Pokud jako Jazyk III vyberou a absolvují jazyk vyučovaný na UK FSV, zapíšou si
tento  jazyk  s příslušným  kódem  a  zápočet  jim  do  indexu  zapíše  buď  vyučující  nebo  na  základě  jeho
doporučení garant oboru, do SIS může zápočet zapsat pouze vyučující nebo na základě žádosti a předložení
indexu studijní oddělení (garant oboru MTS nemá v rámci SIS přístup ke kódům kursů vyučovaných KJP,
resp. ke kódům předmětů vypisovaných mimo IMS vůbec).

2) Jako relevantní pro uznání Cizího jazyka III se považuje absolvovaní ročního kursu na FSV (nebo
složení zápočtu po jednom semestru) ukončeného zápočtem nebo na FF UK nebo na jazykové škole (státní
zkouška a její ekvivalenty), resp. na institucích typu British Council, Francouzský institut, Goethe institut
apod. Pokud tedy nelze formálně prokázat příslušnou znalost jazyka, může se student obrátit na Katedru
jazykové  přípravy UK FSV a  požádat  zde  o  přezkoušení  dokazující  znalost  odpovídající  zápočtovému
hodnocení;  do databáze Tajemník si  student tudíž předmět  MB211 (cizí jazyk III) zapisuje teprve v tom
semestru, kdy tuto studijní povinnost bude mít reálně ukončenou (splněnou).

3) Uznávání studijních povinností pro Cizí jazyk I a Cizí jazyk II je ve výlučné kompetenci Katedry
jazykové přípravy, za Cizí jazyk III (MB211) odpovídá garant bakalářského oboru, resp. KJP (viz bod 1),
jazyky na magisterských oborech jsou v kompetenci garantů magisterských oborů, resp. KJP (dle dohody a
úzu).

IV. Satelitní semináře k     předmětům Přehled moderních světových dějin JMB004 a Dvě století střední
Evropy JMB006

1. Dvě století střední Evropy (MB004):
a) Modernizace, nacionalismus a politické ideologie ve střední Evropě 20. století (Petr Šafařík)
b) Politická hnutí a programy ve střední Evropě 20. století (Jiří Kocian)
c) Politická funkce kultury ve střední Evropě 20. století (Jiří Rak)
d) Židé ve střední Evropě 20. století (Hana Klamková)

http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-191.html


2. Moderní světové dějiny (MB006):
a) Vybrané problémy období po roce 1945 (Pavel Janeček)
b) Sociálně-kulturní problémy po roce 1945 (Ota Konrád)
c) Kulturní a umělecké proudy po roce 1945 (Anita Pelánová)
d) Mezinárodní krize a konflikty po roce 1945 (Martin Čížek)

3. Zápis:
a) V případě předmětů MB004 a MB006 si studenti zapíší povinně jeden ze čtyř seminářů vypsaných

ke každému kursu.
b)  Od  LS  2010  se  studenti  do  těchto  seminářů  zapisují  prostřednictvím  SIS!!!  Změny

v zařazení do seminářů si musí studenti organizovat mezi sebou a po dohodě s vedoucím semináře!!!

4. Plnění povinností u JMB004 a JMB006:

Tyto  předměty  jsou  ukončeny  splněním  povinnosti  v  příslušném  satelitním  semináři  a  ústní
soubornou zkouškou státnicového typu  zahrnující  látku  za  dva semestry.  Aby student  mohl  ke  zkoušce
postoupit, musí splnit v zapsaném semináři tyto povinnosti:
a) ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) odevzdání referátu v písemné podobě v rozsahu 4 stran (40 bodů), resp. dle dohody s vyučujícím
d) předpokladem postupu k souborné zkoušce, jejíž podoba bude upřesněna zvláštní vyhláškou, je minimálně
získání 80 bodů ze 100
e) účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu
f) hodnocena je první verze odevzdaného textu
g) písemné zpracování referátu je odevzdáno v termínech určených vedoucím semináře, nejpozději však do
17.5.2010 do  12.00  (to  znamená,  že  text  referátu  odevzdají  i  ti  studenti,  kteří  s ním budou vystupovat
v předposledním a posledním týdnu výuky)
h) vedoucí semináře má právo ohodnotit kvalitně pracující a aktivní studenty bonifikací až do výše 5 bodů,
která bude uplatněna při stanovení konečného hodnocení výsledku závěrečné souborné zkoušky
i) ti  studenti,  kteří  v minulém školním roce splnili  své povinnosti  v seminářích k předmětům JMB004 a
JMB006 a neudělali závěrečnou zkoušku nebo k ní nešli, se těchto seminářů v LS 2010 již neúčastní a jdou
jen znovu k závěrečné zkoušce, musí si však předmět znovu zapsat!
j) písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu JMB004 na
emailovou adresu  dvestoleti@seznam.cz, v případě kursu JMB006 Přehled moderních světových dějin na
emailovou adresu modernidejiny@seznam.cz, V prvním případě bude mít emailová zpráva název například
novakjan_jmb004_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 JMB006  bude
mít emailová zpráva název novakjan_jmb006_cizek_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a
jméno  vedoucího  semináře),  pod  stejným  názvem,  pouze  s příponou  .doc  bude  v emailu  obsažen  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, tj. .doc nebo .rtf.

V. Satelitní semináře k     předmětům JMB0098 Dějiny NMZ a JMB017 Dějiny USA

1. Výuka a semináře

a) Ve školním roce 2009/2010 dochází v návaznosti na změny ve výuce předmětů Dvě století střední
Evropy a Přehled moderních světových dějin také ke změně  ve výuce dějin  teritorií.  Zachován zůstane
„komprimovaný“  model  výuky  (4/2),  tj.  v jednom  semestru  se  odučí  látka  původních  dvou  semestrů
s podporou jednoho semináře. Jelikož však ze druhého ročníku zmizely třetí díly Dvou století a PMSD, je
nyní možné rozložit také výuku, a zejména souborné zkoušky z dějiny teritorií do obou semestrů a odlehčit
jak studentů, tak učitelům. Se zřetelem k tomu bylo rozhodnuto, že v ZS proběhne výuka předmětů JMB011
Moderní dějiny Ruska, JMB013 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy a JM015 Moderní dějiny
západní Evropy, zatímco v LS, který je náročnější zejména s ohledem na přijímací pohovory a větší počty
studentů u státnic, budou vyučovány a odzkoušeny předměty JMB009 Dějiny NMZ JMB017 a Dějiny USA.
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b) Nadále platí, že absolvování všech pěti souborných 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. Oproti loňskému školnímu roku byla obnovena prerekvizitní vazba na Dvě století a Přehled
moderních světových dějin – platí však pro studenty nastupujícího prvního ročníku, u ročníků starších bude
prerekvizita řešena individuálně.

c) Nadále platí,  že pro absolvování pěti  souborných zkoušek je nutné zapsat si  a splnit tři různé
semináře  a  napsat  tzv.  velkou seminární  práci k dějinám jednoho teritoria,  kterou je možné  zadat  bez
ohledu  na  to,  které  předměty,  resp.  semináře  si  student  zapíše.  Velká  práce  musí  být  napsána v tom
semestru, kdy si student zapisuje dějiny toho teritoria, jehož se práce týká.

d) Vzhledem k tomu,  že nový model  výuky může kolidovat  například s již probíhajícími  pobyty
v rámci výměny Erasmus a může vést například k tomu, že ne všichni budou schopni absolvovat semináře
(nedostane se na ně například po návratu v LS), platí  přechodně pouze pro tento školní rok,  že pokud
student  nikoliv  vlastní  vinou nebude  schopen  zapsat  si  během  školního  roku  2009/2010  tři  povinné
semináře, může se dohodnout jiná forma plnění seminární povinnosti, platí to však jen skutečně pro situace,
kdyby nestačila kapacita seminářů, nikoliv kvůli zanedbání – v takovém případě si student přeloží zkoušku
na další rok.

2. Vypsané semináře

MB009 Dějiny německy mluvících zemí II (Tomáš Nigrin) – určeno pro studenty MTS i ČNS:
a) Německo a Evropa (Tomáš Nigrin)
b) Německo a Balkán (Kateřina Králová)
c) Významné osobnosti německých dějin (Monika Práchenská)
d) Levicové hnutí v západním Německu (Martin Valenta)
e) Vybrané problémy německy mluvících zemí po roce 1945 (Michal Dimitrov)

MB017 Dějiny USA II (Svatava Raková, Jana Sehnálková):
a) USA – vznik velmoci (Petr Anděl) 
b) Zahraniční a bezpečnostní politika USA po roce 1945 (Jiří Hejtich)
c) Američtí myslitelé (Jana Sehnálková)
d) Americká politika v Asii (Jan Bečka)

3. Zápis do seminářů

a) V případě předmětů JMB009 a JMB017 si studenti zapíší dle vlastního výběru a v návaznosti na
skutečnosti  uvedené  v bodě  V/1  některý  z níže  uvedených  seminářů,  ke  každému  předmětu  však  vždy
maximálně jeden (!) seminář

b)  Od  LS  2010  se  studenti  do  těchto  seminářů  zapisují  prostřednictvím  SIS!!!  Změny
v zařazení do seminářů si musí studenti organizovat mezi sebou a po dohodě s vedoucím semináře!!!

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).

4. Plnění studijních povinností

a)  V  každém  z vybraných  seminářů  přednes  referátu  a  jeho  odevzdání  v písemné  podobě  a
v maximálním rozsahu 3 normostran (5 400 znaků včetně mezer ± 1 000 znaků); text bude v elektronické
podobě  odevzdán  do  15.5.2010  do  16.00  na  emailovou  adresu  satelitniseminare@seznam.cz.  Emailová
zpráva bude mít podle kursu a vedoucího semináře název například jmb009_nigrin_novakjan_referat, pod
stejným názvem,  pouze  s příponou  .doc  bude  v emailu  obsažen  text  referátu.  Hodnotí  se  pouze  první
odevzdaná verze, a to formou: referát vyhověl/nevyhověl.

b) Jedna standardní seminární práce v celkovém rozsahu 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer
± 3 600 znaků) zahrnující všechny prvky bakalářské diplomní práce (analýzu zdrojů, poznámkový aparát,
přílohy,  seznam literatury s minimálně  10 zdroji,  atd.);  studenti  si  vyberou  jeden z vypsaných  seminářů
k regionálním dějinám (bez ohledu na to, jestli jej navštěvují nebo ne) a v jeho rámci budou uvedenou práci
připravovat; v týdnu od 8.-12.3.2010 bude schváleno téma práce (to znamená, že příprava tématu a jeho
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konzultování začnou se začátkem semestru tak, aby v uvedeném týdnu proběhlo jen schválení) a v definitivní
podobě  bude  práce  odevzdána  v elektronické  podobě  do  10.5.2010  do  24.00  na  emailovou  adresu
satelitniseminare@seznam.cz.  Emailová  zpráva  bude  mít  podle  kursu  název  například
jmb009_novakjan_prace, pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v příloze emailu obsažena text
práce.  Hodnotí  se  první  odevzdaná  verze (práci  nepodceňovat,  ve  většině  případů  se  jedná  o  velmi
užitečnou generálku na bakalářskou diplomku), a to formou: práce vyhověla/nevyhověla. Vedoucí semináře
může dle uvážení zadat úpravy práce, ne však v případě, je-li práce evidentně odbytá!

c) Splnění těchto studijních povinností je nutným předpokladem pro postup k souborné zkoušce, jejíž
podoba bude upřesněna zvláštní vyhláškou během LS 2010, vedoucí všech seminářů doručí do 21.5.2010 (do
16.00) vyučujícím kursů JMB009 a JMB017 seznamy studentů, kteří v rámci příslušného předmětu splnili
zadané povinnosti, pouze studenti zapsaní na těchto seznamech se mohou zúčastnit souborných zkoušek
z předmětů JMB009 a JMB017.

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).

e) Přílohy vždy ukládejte ve formátu, který lze otevřít na jinonických počítačích (tedy .doc nebo
.rtf).

5. Výjimky:

Tento model platí pro ročníky nastupující od školního roku 2004/2005 (včetně). Satelitní semináře si v tomto
školním roce nezapisují:

a) studenti starších nástupních ročníků, kteří studijní povinnosti k těmto kursům splnili dříve, resp.
jsou schopni doložit splnění tří seminárních povinností a odevzdání velké práce

b) 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

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 v rámci studijních pobytů (nultý ročník)
Studenti ve všech výše uvedených kategoriích (s výjimkou studentů spadajících pod bod 5a) plní příslušnou
studijní povinnost na základě dohody s vedoucím vybraného semináře, a to formou odevzdání písemné práce
v rozsahu maximálně 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer), která musí využít minimálně 5 zdrojů;
téma písemné práce bude s vedoucím příslušného semináře vyjednáno a schváleno v týdnu od 8.-12.3.2010,
text práce bude odevzdán přímo příslušnému vyučujícímu do 17.5.2010.
Studenti, kteří již dříve neodevzdali velkou práci, musí tuto povinnost splnit v režimu stanoveném v bodu 4b.

VI. Semináře k aktualitám

1)  V letním semestru  2008/2009 vypisují  semináře  k aktualitám tito  vyučující:  Jan  Bečka,  Petra
Cibulková, David Emler, Lucie Jůzová, Zuzana Kasáková, Nina Lohmann/Jiří Pešek, Tomáš Nigrin, Karel
Ulík,  Jan Váška,  Tomáš  Weiss  (v rámci  každého z těchto seminářů  si  student  zapisuje  ten díl  Semináře
k aktualitám, který potřebuje, tj. jmb020, jmb021 nebo jmb169). Pět z těchto seminářů bude vedeno v cizím
jazyce, a to seminář Davida Emlera (francouzština), Tomáše Nigrina (němčina), Jana Bečky, Karla Ulíka a
Tomáše Weisse (angličtina).

2)  Od LS 2010 se studenti do těchto seminářů zapisují prostřednictvím SIS!!! Semináře jsou
nastaveny tak (podle předběžného emailového průzkumu), že do každého se může zapsat 7 studentů
s kódem  JMB020,  2  studenti  s kódem  JMB021  a  3  studenti  s kódem JMB169  (na  každý  seminář
připadá  celkem  12  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.

3) Nadále platí, že počínaje školním rokem 2009/2010 studenti zapisující si třetí semestr studia (2.
ročník) povinně absolvují jeden seminář k aktualitám v cizím jazyce a jeden seminář k aktualitám v českém
jazyce.

4)  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.

5) 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).
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VII. Termíny

Všechny  uvedené  termíny  jsou  závazné,  po  4.7.2010,  resp.  v případě  opravných  termínů  po
17.9.2010 není již možné žádné povinnosti za LS plnit, pouze zapisovat nezapsané povinnosti. Jakékoliv
mimořádné  situace  (zdravotní  důvody,  rodinné  problémy,  živelní  pohromy,  studijní  pobyty  v zahraničí)
ohrožující splnění studijních povinnost za LS je nutné doložit nebo projednat s předstihem s garantem oboru.

VIII. Zápisy

Zápis do SIS začíná v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku 2009/2010.

IX. Zahraniční (hostující) profesoři

Přednášky zahraničních profesorů jsou přístupné pro studenty bakalářského i magisterského cyklu,
sledujte rozvrh IMS v SIS!!!

V Praze dne 17.2.2010

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, Csc.
ředitel IMS UK FSV
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