Proděkanka pro studium
V Praze 6. března 2018
Sdělení proděkanky pro studium: informace k posunu plnění předmětů
Vážené vedoucí základních součástí, vážení vedoucí základních součástí,
ráda bych Vás informovala o tom, jak je dle platných předpisů třeba postupovat v případě, že student
požádá o tzv. „posun plnění předmětu“, tedy o složení atestace později, než je stanoveno danými lhůtami.
Níže připojuji příslušnou pasáž Pravidel pro organizaci studia na FF UK. (zejména odstavec 3 článku 8).
Jde především o to, že pokud vy jako vedoucí základní součásti dostanete k vyjádření žádost studenta o
posun plnění předmětu, musíte zvážit to, co dříve nebylo nutné: povolením této žádosti se posun plnění
předmětů týká nově nejen studenta, který o tento posun žádá, ale všech studentů, kteří si týž předmět
zapsali v témž semestru jako žadatel a dosud jej nesplnili.
Nově Vás studijní referentka na žádosti studenta vždy bude informovat, kolika studentů by se její
schválení týkalo. V případě, že žádost doporučíte ke schválení, zajistíme po mém finálním schválení
žádosti rozeslání informačního mailu ze SIS všem dotčeným studentům.
Tento přístup (rozšíření pozdějšího plnění atestace) na všechny studenty fakulta původně ve
svém předpisu nenavrhovala, ale daná úprava byla prosazena jako legislativně správná
(„nediskriminující“) v rámci projednávání našeho předpisu univerzitním akademickým senátem.
Doplňuji, že v případě neschválení žádosti o posun plnění předmětu může student využít žádost o
„opakovaný zápisu předmětu“ dle článku 7 Pravidel pro organizaci studia na FF UK.
Děkuji Vám za pochopení,

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
proděkanka pro studium
Pravidla pro organizaci studia na FF UK
Čl. 8 Lhůta pro splnění kontroly studia předmětu (atestace)
1. Zkoušku z předmětu zapsaného v daném ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu je
možné složit nejpozději do konce akademického roku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém si student
takový předmět zapsal, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
2. V případě ostatních forem kontroly studia předmětů (atestací) je nutné tyto formy kontroly studia předmětů
(atestace) vykonat do konce akademického roku, ve kterém si student takový předmět zapsal, a to v souladu s
harmonogramem příslušného akademického roku.
3. Vedoucím příslušné základní součásti fakulty vypisující daný předmět nebo vyučujícím se souhlasem tohoto
vedoucího příslušné základní součásti fakulty může být v anotaci povoleno pozdější složení kontroly studia předmětu
(atestace). Ve výjimečných případech může vedoucí příslušné základní součásti fakulty vypisující daný předmět
povolit všem studentům, kteří budou mít tento předmět zapsán, pozdější složení kontroly studia předmětu
(atestace) i po započetí výuky daného předmětu. Studenti, kteří budou mít tento předmět zapsán, o tom budou
bezodkladně informováni prostřednictvím SIS.
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