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2022/14 Vyhláška ředitele IMS k organizaci souborných zkoušek z předmětů JTB017 

Moderní dějiny Ruska, JTB018 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy a JTB020 

Moderní dějiny západní Evropy v ZS školního roku 2022/2023 

Vyhláška určuje organizační formu uvedených souborných zkoušek v zimním semestru 

2022/2023. 

A. Souborná forma zkoušky zahrnuje následující položky 

1) Midterm 

a) zkouší látku do první světové války 

b) maximální počet bodů je 20, minimální počet bodů nutný k získání midtermu je 10 

 

2) Souborný test 

a) zkouší základní faktografii (chronologie, pojmy, osobnosti) od první světové války do 

současnosti (jak byla odpřednášena, jak je zachycena v povinné literatuře a v seznamu 

okruhů ke každému předmětu) 

b) test může kombinovat multiple choice s jinými typy otevřených či uzavřených otázek, 

maximální počet bodů je 30, minimální počet bodů nutný ke splnění testu je 15 

c) časová dotace na test je dána počtem a typem zadání otázek a také tím, jestli se test 

uskutečňuje v Moodle nebo rukopisnou formou 

 

3) Písemná práce 

a) prověřuje schopnost pracovat se získanými znalostmi v rámci zadání, které se zaměřuje 

zejména na vysvětlení nějaké problematiky, srovnávací pojetí určité tématiky nebo diskusi 

(prokázání či vyvrácení) nějakého tvrzení 

b) maximální počet bodů je 50, minimální počet bodů nutný ke splnění této části zkoušky 

je 26 

c) časová dotace činí 150 minut 

 

4) Minimální počet bodů potřebný k úspěšnému absolvování souborné zkoušky je 51 ze 100. 

 

B. Způsob zkoušení 

1) Všechny části souborné zkoušky probíhají vždy jen prezenčně, písemně (rukopisnou 

formou nebo prostřednictvím Moodle), v běžných učebnách nebo v počítačových místnostech 

v PEK16; distanční výjimku může mít dle rozhodnutí vyučujících midterm. 

2) V termínu, na který se přihlásil, student absolvuje povinně obě poslední části souborné 

zkoušky, tj. souborný test a písemnou práci; rezignace na kteroukoliv z těchto části znamená 

automaticky její hodnocení známkou F. 

3) Výsledky souborného testu a písemné práce, nejsou vzájemně podmíněny. Případné 

hodnocení testu známkou F tedy nebrání možnosti pokračovat týž den psaním písemné práce. 
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4) Předpokladem účasti na zkoušce je přihlášení se k danému termínu v SIS a přihlášení se v 

Moodle k danému kurzu (adresy viz SIS); bez registrace v Moodle nebude možný přístup ke 

zkoušce, bez registrace v SIS není možné se zkoušky zúčastnit, neomluvená neúčast na 

zkoušce znamená propadnutí daného termínu a tím i snížení počtu možností splnění dané 

studijní povinnosti. 

 

 

V Praze, dne 30. listopadu 2022      doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

               Ředitel IMS 


