INFORMAČNÍ
A PREZENTAČNÍ
PŘÍRUČKA
O STUDIU

ČLOVĚK, KTERÝ NEPOCHOPIL SOUČASNÝ STAV
SPOLEČNOSTI, NEMŮŽE TÍM SPÍŠE POCHOPIT
ANI HNUTÍ, KTERÉ CHCE TENTO STAV ZMĚNIT.
Karel Marx
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INSTITUTU
Ústřední institut politického vzdělávání KSČM (dále jen
„Institut“) je ústřední politicko vzdělávací zařízení ÚV KSČM
působící v rámci celé strany. Je podřízen oddělení pro
ideologii, propagandu a mediální činnost ÚV KSČM, které
zodpo-vídá za celkové zaměření obsahu a odborné kvality
výuky.
Institut poskytuje ideovou a teoretickou přípravu členům a sympatizantům KSČM a umožňuje organizovat jejich systematické
politické vzdělávání. Orientuje posluchače na teoreticko-politickou
a společenskovědní přípravu funkcionářského aktivu, členské
základny a sympatizantů KSČM s důrazem na marxistické myšlení,
teorii a metodologii a na aplikaci poznatků v politické praxi.
Řízením Ústředního institutu politického vzdělávání je pověřen
vedoucí oddělení ideologii, propagandu a mediální činnost ÚV
KSČM – Jiří Horák, který je jako jeho výkonný a řídící orgán
podřízený místopředsedovi ÚV KSČM pro ideologii, propagandu a
mediální činnost.
Sídlo Institutu a jeho vedení je v Praze, jeho poradním orgánem
je Rada Institutu, jehož členy byly jmenováni Lubomír Vacek, Marie Krejčová, Anna Štofanová a Karel Klimša. Lektorský sbor je tvořen především odborníky z řad členů odborného zázemí ÚV KSČM a
dalšími odborníky – sympatizanty schválenými oddělením pro
odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STUDIU
Cílem systematického studia v Institutu je:
- posluchačům institutu poskytnout rozšíření znalostí
vybraných společenskovědních oborů v aplikaci učení
marxismu nasoučasný vývoj, poskytnout jim další informace
o využití marxistické teorie a metodologie v politické praxi,
- pokročilejším studentům rozšířit tyto znalosti o nové poznatky,
- trvale připravovat funkcionářský aktiv KSČM.
Studium Institutu je jednoleté (2 semestry) v celkovém
rozsahu 60 vyučovacích hodin. Výuka probíhá v prostorách budovy
ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1.
Studium je určeno pro absolventy Sobotní univerzity Jana
Švermy, Akademie základů společenských věd a dále pro
mladé a nové členy strany. U nich je úspěšné absolvování systematických politických vzdělávacích kurzů KSČM, především akademického
typu společenskovědního základu, jedním ze základních požadavků
na výkon funkcí. Jde především o funkce v rámci KSČM, státní správy
a exekutivy, a dále okresní a krajský funkcionářský a zastupitelský aktiv
na úrovni obcí, krajů a centra.
Studenty navrhují příslušné KV a OV KSČM, které nejpozději
do 20. července zašlou na email jiri.horak@kscm.cz doporučení
ke studiu spolu se strukturovaným životopisem uchazeče v rozsahu
jedné strany.
Absolventi Střediska vzdělávání Jana Švermy a analogických
středisek vzdělávání v Brně a Ostravě vybraní a doporučení ke
studiu Institutu jejich vedením neabsolvují přijímací pohovor.
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organizace výuky
Výuka bude zahájena informacemi o organizaci a metodice studia. Při zahájení studia posluchači převezmou
STUDIJNÍ PRŮKAZ - INDEX, který slouží k záznamu účasti na výuce
a k přehledu o studijních výsledcích.
Výuka probíhá od září do června následujícího roku jednu
sobotu za měsíc od 9.00 do 14.45 hod. Jedna vyučovací hodina
má rozsah 50 minut, po ní následuje 10 minutová přestávka. Polední
přestávka trvá 20 minut. Před zahájením každého semestru obdrží
studenti konkrétní časový a obsahový rozvrh výuky.
Školné se neplatí. Mimopražským studentům je hrazeno jízdné
z místa bydliště do Prahy a zpět. V případě účastníků ze vzdálenějších
regionů je po předchozí dohodě v odůvodněných případech možné
zajistit nocleh na ubytovně v budově ÚV KSČM z pátku na sobotu.
V průběhu studia bude pro studenty zabezpečována
základní studijní literatura v písemné či elektronické formě
podobě.
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obsah výuky
Studium bude obsahovat výuku v základních společenskovědních oborech:
• filozofie (s důrazem na dialektický a historický materialismus
a marxistickou gnoseologii),
• politická ekonomie,
• politologie a socilogie (s důrazem na hodnocení třídní
struktury, politických systémů),
• vybrané kapitoly historie, psychologie a mezinárodní politiky,
• vybrané otázky řízení a organizace stranické práce,
• aktuální otázky vnitřní politiky ČR.
Základními formami výuky budou převážně přednášky
a semináře, dále praktická cvičení, besedy a řízené diskuse.
Výuka bude doplněna přednáškami, diskusemi a besedami s předními politiky a odborníky (členy KSČM i nečleny) k aktuálním politickým
otázkám. Důležitou součástí výuky bude samostatné studium.
Rozvržení počtu hodin:
Celkem 60 hod. + závěrečné rozhovory 4 hod.
marxistická filozofie		
ekonomická teorie a hospodářská politika		
historie ČR					
sociologie					
psychologie					
mezinárodní politika				
řízení a výstavba strany				
aktuální otázky vnitřní politiky KSČM			
závěrečné pohovory – zkoušky			
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8 hod.
8 hod.
6 hod.
8 hod.
6 hod.
8 hod.
8 hod.
8 hod.
4 hod.

lektorský sbor
Výuku zabezpečuje lektorský sbor složený z předních marxisticky
orientovaných odborníků, vysokoškolských učitelů a lektorů.
Odpovědnost za celkové zaměření obsahu a odborné kvality výuky nese oddělení pro ideologii, propagandu a mediální činnost ÚV
KSČM. Stejně tak za kvalitu jednotlivých předmětů a témat výuky,
kde úzce spolupracuje s Klubem společenských věd a vedením lektorského sboru.
Vedoucí lektorského sboru:
VACEK Lubomír, Ing., CSc. 		

sociologie

členové vedení lektorského sboru:
FLASAROVÁ Věra, RSDr., Ing.
mezinárodní vztahy
KRÁČMAROVÁ Hana, Doc. PhDr. CSc. historie
LEDVINA František, RSDr.
filozofie
ŠAFRÁNEK, Ladislav, Mgr., Ing., CSc. ekonomie
ekonomie, sociologie
ZELINA Jiří, PhDr. RSDr.
mezinárodní vztahy
BOHÁČEK Jiří, Mgr., Dr.
mezinárodní vztahy
SKÁLA Josef, PhDr., CSc.
mezinárodní vztahy
KLIMŠA Karel, RSDr.
ředitelka SV J. Švermy
KREJČOVÁ Marie
ŠTOFANOVÁ Anna, PaeDr.
filozofie
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PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTŮ
Studující mají právo:
• zúčastnit se všech částí výuky,
• na poskytnutí základní studijní literatury,
• požádat o konzultační hodiny.
Povinností přijatých studentů je:
• zúčastnit se minimálně 70 % (tj. 42 hodin) všech plánovaných
přednášek a cvičení,
• absolvovat úspěšně zápočty z jednotlivých přednášených
okruhů,
• dodržovat studijní kázeň ve smyslu přípravy na výuku.

ukončení studia
Studium bude zakončeno úspěšným splněním závěrečných
pohovorů (zkoušek) a obhájením závěrečné práce.
Absolventi studia obdrží Certifikát o absolvování
Ústředního institutu politického vzdělávání KSČM.
Znalosti studentů při cvičeních a v rozhovorech nebudou klasifikovány známkou, ale slovním hodnocením lektorů.
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poznámky
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poznámky
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Ústřední institut politického vzdělávání KSČM
ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1

Příručku sestavili Ludvík Šulda a Lubomír Vacek.
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