
Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS školního roku 2008/2009

I. Elektronická a papírová Karolinka

V případě  zjištěných  rozdílů  mezi  rozvrhem (resp.  Tajemníkem)  a  Karolínkou  (papírová  verze
Seznamu přednášek v akademickém roce 2008/2009) platí verze studijních plánů uvedená v rozvrhu
nebo v SIS.

II. Bakalářský diplomní seminář

1) Témata
Ve školním roce 2008/2009 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: Doc. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
e) Vnitřní vývoj zemí Severní Ameriky a Evropy ve 20. století a současnosti: 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 minimálně ročního
kursu na FSV nebo FF UK nebo na jazykové škole (státní zkouška a její ekvivalenty),  resp. na
institucích typu British Council, Francouzský institut, Goethe institut apod. Pokud 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).

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


IV.  Satelitní  semináře  k     Přehledu  moderních  světových  dějin  JMB004  a  Dvěma  stoletím
střední Evropy JMB006

1. Dvě století střední Evropy (MB004):
a) Modernizace, nacionalismus a politické ideologie ve střední Evropě 1914-1948 (Petr Šafařík)
b) Politická hnutí a programy ve střední Evropě 1914-1948 (Jiří Kocian)
c) Politická funkce kultury ve střední Evropě 1914-1948 (Jiří Rak)
d) Vybrané problémy střední Evropy 1914-1948 (Jiří Vykoukal)

2. Moderní světové dějiny (MB006):
a) Vybrané problémy období 1914-1939 (Pavel Janeček)
b) Sociálně-kulturní problémy let 1914-1948 (Ota Konrád)
c) Kulturní a umělecké proudy let 1914-1948 (Anita Pelánová)
d) Mezinárodní krize a konflikty meziválečného období (Martin Čížek)

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

vypsaných ke každému kursu. Do těchto seminářů se studenti zapisují zasláním emailové zprávy na
adresu  satelitniseminare@seznam.cz, a to tak, ze jako  Předmět zprávy uvedou seminář, o který
mají zájem, k němu připojí jméno vedoucího semináře a své příjmení a křestní jméno spojené a bez
diakritiky, například: mb004_kocian_novakjan (což znamená, že student Jan Novák si k předmětu
mb004 vybral seminář doc. Kociana)

b) Je nutné zaslat email  na oba předměty,  do jejichž seminářů se chcete zapsat, tj. jeden
email na mb004 a druhý email na mb006, ke každému předmětu si však lze vybrat vždy jen jeden
ze čtyř nabídnutých seminářů, zápis více než jednoho semináře znamená diskvalifikaci a vyřazení z
pořadí

c)  Studenti  pak  budou do příslušných  seminářů  rozřazeni  podle  pořadí,  v jakém dojdou
jejich  emaily  na  příslušnou  adresu,  ti,  kteří  se  ocitnou  za  hranicí  24  lidí  na  seminář,  budou
přeřazeni do těch seminářů, kde zůstane volné místo. Zasílání emailů je možné od 16.2. od 9.00 do
17.2.2009 do 16.00 (emaily zaslané před příslušným datem a hodinou nebudou akceptovány jako
platné a jejich odesilatelé budou přeřazeni na zbývající volná místa v seminářích).

d) Změny v zařazení  do seminářů je možné provádět pouze formou výměny studenta za
studenta za podmínky, že oba souhlasí a že tato změna bude dohodnuta s garantem oboru.

4. Plnění povinností u MB004 a MB006:

Studijní povinnost, tj. klasifikovaný zápočet (4 kredity), je splněna tehdy:
a) Pokud student přednese referát, který odevzdá v písemné podobě v rozsahu  3 normostran

(5 400 znaků včetně  mezer  ± 1 000 znaků)  do 17.5.2009 do 24.00 v elektronické  podobě,  a  to
v případě  kursu  JMB006  Přehled  moderních  světových  dějin  II  na  emailovou  adresu
modernidejiny@seznam.cz, v případě kursu JMB004 Dvě století střední Evropy II na emailovou
adresu  dvestoleti@seznam.cz.  V případě  kursu  JMB004  bude  mít  emailová  zpráva  název
novakjan_jmb004_kocian_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. Hodnotí se pouze první (!) předložená verze.

b)  Zpracuje  písemnou  práci  v rozsahu  maximálně  10  normostran  (18 000  znaků  včetně
mezer  ± 1 800 znaků)  na téma schválené vedoucím semináře – práce musí  využít  minimálně 5
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zdrojů,  které  bude citovat  konsistentní  formou dohodnutou s vedoucím semináře;  téma písemné
práce  bude  s vedoucím  příslušného  semináře  vyjednáno  a  schváleno  v týdnu  od  2.-6.3.2009,
samotný text práce bude odevzdán do 3.5.2009 do 24.00 v elektronické podobě na výše uvedené
emailové  adresy.  V případě  kursu  JMB004  bude  mít  emailová  zpráva  název
novakjan_jmb004_kocian_prace  (měnit  se  tedy  bude  jen  jméno  studenta  a  jméno  vedoucího
semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu obsažen text práce. V případě
kursu JMB006  bude mít emailová zpráva název novakjan_jmb006_cizek_prace (měnit se tedy opět
bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc
bude v emailu formou přílohy obsažen text práce. Toto je závazná forma odevzdání písemné práce,
opět nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem.
Hodnotí se první předložená verze (kurs je ukončen klasifikovaným zápočtem, tedy známkou, která
se počítá do průměru!), vedoucí semináře může dle svého uvážení zadat dodatečné úpravy, ne však
v případě, je-li práce evidentně odbytá!

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).

d) Přílohy vždy ukládejte ve formátu, který lze otevřít na jinonických počítačích (tedy ne
.docx).

5. Hodnocení kursů:
Za kurs je možné získat 100 bodů, z toho 30 bodů za přednesený a odevzdaný referát (15

bodů  ústní  forma,  15  bodů  písemná  forma),  70  bodů  za  odevzdanou  písemnou  práci  (kritérii
hodnocenými u těchto prací jsou schopnost zformulovat tezi práce, adekvátní použití faktografie,
logická struktura a stylistická a gramatická kvalita textu).

Celkové hodnocení kursu: 100-91 bodů: výborně, 90-81: velmi dobře, 80-70: dobře, 70 a
méně: neprospěl

V. Dějiny teritorií

1. Změna modelu výuky
a)  V tomto  školním  roce  (a  v příštích)  jsou  dějiny  teritorií  vyučovány  v rámci  jednoho

semestru – hodinová dotace na přednášku je zachována (4 hodiny), zůstává však jen jeden seminář
(2 hodiny), celková hodinová dotace tak činí 6 hodin (4/2). Kurs je ukončen soubornou zkouškou a
je  za něj  8 kreditů.  Změna kreditní  sazby souvisí  zčásti  s jednosemestrálním konceptem,  zčásti
s tím, že z podnětu rektorátu UK bylo nutné nově upravit  postavení výuky jazyků ve studijním
plánu, což vedlo k tomu, že bylo nutné ušetřit nějaké kredity a výsledkem spojení těchto dvou věcí
je současný model výuky dějiny teritorií.

b) Změna kreditního ohodnocení se může projevit dvojím způsobem. Studenti,  kteří mají
z loňského roku splněné některé první části tohoto kursu, získají za jeden kurs celkem 11 kreditů (6
za první a 8 za druhý semestr), jiní oproti očekávaným 9 kreditům získají naopak jen 8 kreditů. Tato
změna se však týká jen studentů starších ročníků, pro letošní první ročník to již bude normální
režim  (příští  akademický  rok).  Tato  změna  studenty  starších  ročníků  nijak  neomezuje  ani
neohrožuje, stále je nutné nasbírat 180 kreditů, jejich vnitřní členění se však může měnit.

c) S ohledem na tuto změnu byla jen pro tento akademický rok zrušena prerekvizitní vazba
mezi  dějinami teritorií  a soubornými zkouškami z předmětů Přehled moderních světových dějin
(JMB007) a Dvě století střední Evropy (JMB167), v příštím školním roce, což se týká nynějšího
prvního  ročníku,  bude  zápis  do  dějin  teritorií  podmíněn  složením  souborné  zkoušky  z výše
uvedených předmětů.

d) 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 žádné jiné aktivity typu Erasmus atp. 

3



2. Vypsané semináře

MB009 Dějiny německy mluvících zemí II (Tomáš Nigrin, Jaroslav Kučera):
a) Německo a Evropa (Tomáš Nigrin)
b) Sociální proměny Německa (Lucie Flipová)
c) Významné osobnosti německých dějin (Monika Práchenská)
d) Levicové hnutí v západním Německu (Martin Valenta)

JMB011 Moderní dějiny Ruska (Marek Pečenka, Bohuslav Litera):
a) Hospodářské problémy moderních ruských dějin (Karel Svoboda)
b) Sovětská zahraniční politika (Bohuslav Litera)
c) Rusko a východní otázka (Petr Novák)
d) Organizovaný zločin v Rusku (Marek Dluhoš)

JMB013 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy (Jiří Vykoukal, Luboš Švec):
a) Církevně-kulturní dějiny teritoria (Bohdan Zilynskyj)
b) Autoritativní režimy a diktatury (Luboš Švec)
c) Balkán před první světovou válkou (Miroslav Šesták)
d) Balkán po první světové válce (Miroslav Tejchman)

MB015 Moderní dějiny západní Evropy (Jiří Rak):
a) Historiografie první a druhé světové války (Ondřej Matějka)
b) Nacionalismus v západní Evropě 20. století (Zuzana Kasáková)
c) Koloniální zkušenost západoevropských zemí 20. století (Jan Váška)
d) Iberský poloostrov (Traian Urban)

MB017 Dějiny USA II (Svatava Raková, Jana Sehnálková):
a) USA – vznik velmoci (Petr Anděl) 
b) Socioetnický vývoj USA (Štěpánka Korytová)
c) Američtí myslitelé (Jana Sehnálková)
d) Americká politika v Asii (Jan Bečka)

3. Zápis do seminářů
a) V případě předmětů MB009-MB017 si studenti zapíší dle vlastního výběru tři ze seznamu

uvedených seminářů, ke každému předmětu vždy jen jeden (!) seminář
b)  Do  těchto  seminářů  se  studenti  zapisují  zasláním  emailové  zprávy  na  adresu

satelitniseminare@seznam.cz,  a  to  tak,  ze  jako  Předmět zprávy uvedou seminář,  o  který mají
zájem, k němu připojí jméno vedoucího semináře a své příjmení a křestní jméno spojené a bez
diakritiky:  mb009_nigrin_novakjan  (což  znamená,  že  student  Jan  Novák  si  k předmětu  mb009
vybral seminář dr. Nigrina)

c)  Studenti  pak  budou do příslušných  seminářů  rozřazeni  podle  pořadí,  v jakém dojdou
jejich  emaily  na  příslušnou  adresu,  ti,  kteří  se  ocitnou  za  hranicí  13  lidí  na  seminář,  budou
přeřazeni  do těch seminářů,  kde je volné místo.  Zasílání  emailů je možné od 16.2. od 9.30 do
17.2.2009 do 16.00 (emaily zaslané před nebo po příslušném datu a hodině nebudou akceptovány
jako platné a jejich odesilatelé budou přeřazeni na zbývající volná místa v seminářích).

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)  Změny v zařazení  do seminářů je možné provádět pouze formou výměny studenta za
studenta za podmínky, že oba souhlasí a že tato změna bude dohodnuta s garantem oboru.
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4. Plnění studijních povinností

a)  V každém  ze  tří 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  15.5.2009  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 9.-13.3.2009 bude schváleno téma
práce (to znamená, že příprava tématu a jeho konzultování začnou se začátkem semestru tak, aby
v uvedeném  týdnu  proběhlo  jen  schválení)  a  v definitivní  podobě  bude  práce  odevzdána
v elektronické podobě do 11.5.2009 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 2009, vedoucí všech seminářů
doručí do 15.5.2009 (do 16.00) vyučujícím kursů mb009-mb017 seznamy studentů, kteří v rámci
příslušného předmětu splnili zadané povinnosti,  pouze studenti zapsaní na těchto seznamech se
mohou zúčastnit souborných zkoušek z předmětů mb009-mb017

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 ne
.docx).

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  2.-6.3.2009,  text  práce  bude  odevzdán  přímo  příslušnému
vyučujícímu do 11.5.2009.
Studenti, kteří již dříve neodevzdali velkou práci, musí tuto povinnost splnit v režimu stanoveném
v bodu 4b.
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VI. Semináře k aktualitám

1)  V letním  semestru  2008/2009  vypisují  semináře  k aktualitám  tito  vyučující:  Lucie
Brožová, David Emler, Lucie Filipová, Zuzana Kasáková, Michal Kubát, Nina Lohmann, Tomáš
Nigrin, Jan Šír, 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).  Čtyři  z těchto
seminářů budou vedeny v cizím jazyce, a to seminář Davida Emlera (francouzština), Niny Lohmann
(angličtina), Tomáše Nigrina (němčina) a Tomáše Weisse (angličtina).

2) Do každého semináře se může zapsat  maximálně 13 lidí, zápis probíhá elektronickou
formou, tj. zasláním emailové zprávy na adresu seminaraktuality@seznam.cz, a to tak, že student
jako Předmět zprávy uvede kód semináře, příjmení vyučujícího (bez diakritiky), kód semináře, své
příjmení  a  křestní  jméno  spojené  v jedno  slovo  bez  diakritiky  –  například  tímto  způsobem:
mb020_nigrin_novakjan.

3) Zápis více než jednoho semináře na osobu znamená diskvalifikaci a vyřazení z pořadí
(výjimkou jsou studenti těch ročníků, pro které byly povinné ještě tři semináře a potřebují dodělat
současně jmb021 a jmb169, který je v současnosti veden již jako povinně volitelný předmět)

4)  Studenti  pak  budou do příslušných seminářů  rozřazeni  podle  pořadí,  v jakém dojdou
jejich  emaily  na  příslušnou  adresu,  ti,  kteří  se  ocitnou  za  hranicí  13  lidí  na  seminář,  budou
přeřazeni do těch seminářů, kde je volné místo. Zasílání emailů je možné od 16.2.2009 od 10.00 do
17.2.2009 do 12.00 (emaily zaslané před nebo po příslušném datu a hodině nebudou akceptovány
jako platné a jejich odesilatelé budou přeřazeni na zbývající volná místa v seminářích). V případě
nutnosti  bude vypsán další  seminář  k aktualitám.  Je  doporučeno,  aby si  studenti  zapsali  každý
semestr seminář u jiného vyučujícího!

5) Změny v zařazení  do seminářů je možné provádět pouze formou výměny studenta za
studenta za podmínky, že oba souhlasí a že tato změna bude dohodnuta s garantem oboru.

6) Studijní povinnost v semináři se plní dle zadání příslušných vyučujících
7) 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) 

15. Termíny

Všechny uvedené termíny jsou závazné, po 30.6.2009, resp. v případě opravných termínů po
11.9.2009 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.

VII. Zahraniční (hostující) profesoři

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

V Praze dne 13.2.2009

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