
Změna Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy 
 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“), a podle čl. 23 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl 

na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako jejím 

vnitřním předpisu: 

 

Čl. 1 

Změna Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se mění takto: 

1. V čl. 1 text poznámky pod čarou č. 1 nově zní: „Čl. 41 odst. 5 těchto pravidel.“. 

2. Čl. 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 nově zní: „Volbu specializace v jednotlivých 

bakalářských a magisterských studijních programech provádí uchazeč či student 

v souladu s pravidly stanovenými ve Studijním a zkušebním řádu univerzity.3 

3 Čl. 5 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

3. V čl. 4 odst. 1 text poznámky pod čarou č. 4 nově zní: „Čl. 5 odst. 11 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

4. V čl. 4 odst. 2 text poznámky pod čarou č. 5 nově zní: „Čl. 5 odst. 11 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

5. V čl. 5 odst. 1 text poznámky pod čarou č. 6 nově zní: „Čl. 5 odst. 13 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

6. V čl. 5 odst. 1 a 2 se slova „Příloze č. 2“ nahrazují slovy „Příloze č. 1“. 

7. V čl. 6 odst. 3 se poznámka pod čarou č. 9 přesouvá za slovo „studia“ a její text nově zní: 

„Čl. 5 odst. 2 a 3 Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

8. V čl. 6 odst. 3 text poznámky pod čarou č. 10 nově zní: „Čl. 7 odst. 8 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

9. V čl. 10 odst. 1 písm. a) bod iv. text poznámky pod čarou č. 14 nově zní: „Čl. 12 odst. 1 

písm. a) a čl. 41 odst. 6 těchto pravidel.“. 

10. V čl. 10 odst. 1 písm. a) bod v. text poznámky pod čarou č. 15 nově zní: „Čl. 12 odst. 1 

písm. b) a čl. 41 odst. 6 těchto pravidel.“. 

11. V čl. 10 odst. 1 písm. a) bod viii. se za slovo „sdruženého“ vkládá nová poznámka pod 

čarou č. 15a, která zní: „Čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 41 odst. 6 těchto pravidel.“. 

12. V čl. 11 odst. 1 se za slovo „samostatného“ vkládá nová poznámka pod čarou č. 15b, která 

zní: „Čl. 12 odst. 1 písm. a) a čl. 41 odst. 6 těchto pravidel.“. 



13. V čl. 11 odst. 2 se za slovo „sdruženého“ vkládá nová poznámka pod čarou č. 16a, která 

zní: „Čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 41 odst. 6 těchto pravidel.“. 

14. V čl. 11 odst. 5 se slova „Příloha č. 3“ nahrazují slovy „Příloha č. 2“. 

15. Za čl. 11 se vkládá nový čl. 11a, který včetně poznámky pod čarou č. 20a zní: 

„Čl. 11a 

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty v učitelských 

studijních programech 

Ve studijních programech zaměřených na přípravu k regulovaným pedagogickým 

povoláním uskutečňovaných na fakultě nesmí činit celkový počet kreditů odpovídající 

všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky spolu s 

minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů více než devadesát pět 

procent hodnoty uvedené v čl. 9 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK.20a 

20a Čl. 9 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

16. Čl. 12 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 21 nově zní: „Studium v bakalářských a 

magisterských studijních programech má dvě varianty: 

a) studium jednoho studijního programu dále jen („studium samostatné“), 

b) studium studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti 

z jiného studijního programu (dále jen „studium sdružené“).21 

21 Čl. 2 odst. 6 písm. c), čl. 5 odst. 6 až 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity, čl. 41 

odst. 6 těchto pravidel.“. 

17. Čl. 12 odst. 2 nově zní: „Student sdruženého studia obhajuje pouze jednu bakalářskou či 

diplomovou práci.“. 

18. V čl. 13 odst. 1 text poznámky pod čarou č. 22 nově zní: „Čl. 5 odst. 5 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

19. V čl. 18 odst. 1 text poznámky pod čarou č. 29 nově zní: „Čl. 5 odst. 15 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

20. V čl. 18 odst. 1 text poznámky pod čarou č. 30 nově zní: „Čl. 5 odst. 14 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

21. V čl. 18 odst. 3, 4 a 5 text poznámek pod čarou č. 31, 32 a 33 nově zní: „Čl. 5 odst. 15 

Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

22. V čl. 18 odst. 6 text poznámky pod čarou č. 34 nově zní: „§ 54a odst. 1 ve spojení s § 21 

odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách, čl. 5 odst. 15 písm. a)  Studijního a 

zkušebního řádu univerzity, § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů.“. 

23. V čl. 19 odst. 8 druhé větě se slovo „obhajobě“ nahrazuje slovy „konání státní zkoušky“. 

24. V čl. 26 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 40a nově zní: „Student o změnu ISP žádá 

zásadně ve zprávě o studiu za uplynulé období předložené prostřednictvím SIS v rámci 

pravidelného hodnocení plnění ISP40a, mimo tuto zprávu může student o změnu ISP 



požádat pouze ve výjimečných odůvodněných případech. O změně ISP rozhoduje 

příslušná oborová rada. Žádost musí být doložena podklady dosvědčujícími studentova 

tvrzení, na jejichž základě o změnu ISP žádá, a musí být doporučena školitelem. 

40a Čl. 27 odst. 2 těchto pravidel.“. 

25. V čl. 26 odst. 3 text poznámky pod čarou č. 41 nově zní: „§ 54a odst. 1 ve spojení s § 21 

odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách, čl. 10 odst. 6 SZŘ UK, § 195 až 198 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

26. V čl. 29 odst. 4 se na konec vkládá věta: „V případě neúspěchu studenta u posledního 

opravného termínu je pak tato osoba povinna o této skutečnosti informovat e-mailem 

příslušného referenta Oddělení vědy nejpozději do devíti dnů od konání příslušné 

kontroly studia předmětu (atestace).“. 

27. V čl. 30 odst. 1 se slova „uvedeným v ISP“ nahrazují slovy „dohodnutým se školitelem a 

předsedou příslušné oborové rady“. 

28. V čl. 30 se za odst. 4 vkládá nová poznámka pod čarou č. 42a, která zní: „Čl. 11 odst. 3 až 

9 Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

29. V čl. 31 nadpis nově zní: „Téma a zadání disertační práce“. 

30. V čl. 31 odst. 2 v poslední větě se za slovo „schvaluje“ vkládají slova „školitel a“. 

31. V čl. 31 odst. 3 ve čtvrté větě se slova „individuálního studijního plánu“ nahrazují 

zkratkou „ISP“. 

32. V čl. 32 odst. 1 v první větě se slova „Oddělení vědy“ nahrazují slovem „SIS“. 

33. V čl. 32 odst. 2 poslední věta nově zní: „Pokyny týkající se formálních náležitostí, úpravy 

a odevzdání disertační práce jsou zveřejněné na internetových stránkách fakulty.“. 

34. V čl. 33 odst. 2 první věta nově zní: „Přihlášku k obhajobě disertační práce podává 

student prostřednictvím Oddělení vědy po splnění všech ostatních studijních povinností 

 bezodkladně po odevzdání disertační práce.“. 

35. V čl. 33 odst. 5 se za první větu vkládá nová poznámka pod čarou č. 44a, která zní: „Čl. 11 

odst. 3 až 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

36. V čl. 33 odst. 5 se ve druhé větě za slovo „vypracují“ vkládají slova „zpravidla do jednoho 

měsíce“. 

37. V čl. 36 text poznámky pod čarou č. 48 nově zní: „§ 54 odst. 2 a 3 zákona o vysokých 

školách, čl. 6 odst. 2 písm. a) SZŘ UK, § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

38. V čl. 39 text poznámky pod čarou č. 59 nově zní: „Čl. 17 odst. 2 Studijního a zkušebního 

řádu univerzity.“. 

39. V čl. 42 odst. 2 nově zní: „Nedílnou součástí tohoto předpisu jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Maximální podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování 

volitelných předmětů pro účely průběžné kontroly studia, 

b) Příloha č. 2 – Pořadí jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky.“. 



40. Příloha č. 1 se zrušuje. Příloha č. 2 a Přílohy č. 3 se nově označují jako Příloha č. 1 a 

příloha č. 2. 

41. Dosavadní text Přílohy č. 1 se nahrazuje a včetně poznámky pod čarou č. 51 zní takto: 

„Příloha č. 1 
Maximální podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných 
předmětů pro účely průběžné kontroly studia (dále jen „podíl počtu kreditů“)51 

 
I. Bakalářské studijní programy 

Studijní program Podíl počtu kreditů 
Angličtina pro mezikulturní komunikaci 25 % 
Čeština v komunikaci neslyšících 100 % 
Dánská studia 15 % 
Dějiny antické civilizace 50 % 
Estetika 25 % 
Filozofie 60 % 
Francouzština pro mezikulturní komunikaci 25 % 
Informační studia a knihovnictví 30 % 
Latina 30 % 
Latinský jazyk a literatura 30 % 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtina  25 % 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzština  25 % 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčina  25 % 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština 25 % 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělština  25 % 
Mongolistika 40 % 
Němčina pro mezikulturní komunikaci 25 % 
Německý jazyk a literatura 15 % 
Nizozemský jazyk a literatura 25 % 
Norská studia 15 % 
Novořečtina 30 % 
Novořecká filologie 30 % 
Obecná jazykověda 30 % 
Obecná lingvistika 30 % 
Psychologie 15 % 
Religionistika 100 % 
Romistika 50 % 
Ruský jazyk a literatura 30 % 
Ruština pro mezikulturní komunikaci 25 % 
Řecká antická filologie 30 % 
Starořečtina 30 % 
Španělština pro mezikulturní komunikaci 25 % 
Švédská studia 15 % 
Tibetanistika 40 % 
Východoevropská studia  30 % 
 
Kombinace programů se stejným podílem počtu kreditů: 

Podíl počtu kreditů se rovná podílu počtu kreditů pro jednotlivé programy. 
 



Kombinace programů s odlišným podílem počtu kreditů: 

Podíl počtu kreditů se rovná podílu počtu kreditů programu, který má tento podíl stanoven 
vyšší. 

 
II. Magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy 

Studijní program Podíl počtu kreditů 
Čeština v komunikaci neslyšících 100 % 
Dějiny antické civilizace 50 % 
Filozofie 60 % 
Historie 15 % 
Informační studia a knihovnictví 50 % 
Latina 30 % 
Latinská medievistika 30 % 
Mongolistika 40 % 
Nizozemský jazyk a literatura 25 % 
Novořecká filologie 30 % 
Obecná lingvistika 30 % 
Politické teorie a současné dějiny 40 %  
Překladatelství: čeština - angličtina  25 % 
Překladatelství: čeština - francouzština  25 % 
Překladatelství: čeština - němčina  25 % 
Překladatelství: čeština - ruština  25 % 
Překladatelství: čeština - španělština  25 % 
Psychologie 15 % 
Religionistika 100 % 
Romistika 50 % 
Ruský jazyk a literatura 30 % 
Skandinavistika 15 % 
Starořečtina 30 % 
Studia nových médií 50 % 
Tibetanistika 40 % 
Tlumočnictví: čeština - angličtina  25 % 
Tlumočnictví: čeština - francouzština  25 % 
Tlumočnictví: čeština - němčina  25 % 
Tlumočnictví: čeština - ruština  25 % 
Tlumočnictví: čeština - španělština  25 % 
Učitelství latinského jazyka a literatury 30 % 
Východoevropská studia 30 % 
 
Kombinace programů se stejným podílem počtu kreditů:  

Podíl počtu kreditů se rovná počtu kreditů pro jednotlivé programy. 
 
Kombinace programů s odlišným podílem počtu kreditů: 

Podíl počtu kreditů se rovná podílu počtu kreditů programu, který má tento podíl stanoven 
vyšší. 



 

III. Magisterské studijní programy nenavazující na bakalářské studijní programy 

Studijní program Podíl počtu kreditů 
Estetika 25 % 
Historie 15 % 
Němčina 15 % 
Nizozemština 15 % 
Psychologie 15 % 
Religionistika 100 % 
Východoevropská studia se specializací 30 % 
 
Kombinace programů se stejným podílem počtu kreditů:  

Podíl počtu kreditů se rovná počtu kreditů pro jednotlivé programy. 
 
Kombinace programů s odlišným podílem počtu kreditů: 

Podíl počtu kreditů se rovná podílu počtu kreditů programu, který má tento podíl stanoven 
vyšší. 

 

51 Viz čl. 5 těchto pravidel. U studijních programů a jejich kombinací zde neuvedených tvoří 
podíl 20 %.“. 

 

42. Dosavadní text Přílohy č. 2 se nahrazuje tímto textem: 

„Příloha č. 2 
Pořadí jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky 

I. Bakalářské studijní programy 

Studijní programy, u nichž je první částí státní závěrečné zkoušky obhajoba 
bakalářské práce: 

 
Andragogika a personální řízení 
Anglistika a amerikanistika 
Dánská studia 
Dějiny umění 
Estetika 
Etnologie 
Etnologie se specializací vietnamistika 
Historie 
Historie – evropská studia  
Hudební věda  
Ibero-americká kultura  
Informační studia a knihovnictví  
Japonská studia 
Jihovýchodoevropská studia  
Koreanistika 
Logika 
Nizozemský jazyk a literatura 
Norská studia 



Pedagogika 
Pravěká a raně středověká archeologie 
Psychologie 
Sinologie 
Sociologicko-ekonomická studia 
Sociologie 
Švédská studia 

 
II. Magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy 

Studijní programy, u nichž je první částí státní závěrečné zkoušky obhajoba 
diplomové práce: 

 
Andragogika a personální řízení 
Anglický jazyk 
Anglistika-amerikanistika 
Anglofonní literatury a kultury 
Dějiny umění 
Estetika  
Etnologie 
Historie 
Historie – české dějiny v evropském kontextu 
Historie – hospodářské a sociální dějiny 
Hudební věda 
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky 
Informační studia a knihovnictví  
Japonská studia 
Jihovýchodoevropská studia 
Koreanistika 
Logika 
Pedagogika 
Pravěká a raně středověká archeologie 
Psychologie 
Sinologie 
Skandinavistika 
Sociologie 
Sociální pedagogika 
Studia nových médií 
Učitelství pedagogiky 

 
III. Magisterské studijní programy nenavazující na bakalářské studijní programy 

Studijní programy, u nichž je první částí státní závěrečné zkoušky obhajoba 
diplomové práce: 

 
Dánština 
Dějiny umění 
Estetika 
Etnologie 
Logika 
Maďarština 
Nizozemština 
Norština 



Psychologie 
Rumunština 
Slavistická studia se specializací 
Slovakistika 
Sociologie 
Švédština 
Východoevropská studia se specializací“. 

 

Čl. 2 

Přechodná ustanovení 

1. Ustanovení čl. 1 odst. 41 tohoto předpisu se uplatní poprvé pro průběžnou kontrolu 

studia za akademický rok 2019/2020. 

2. Ustanovení čl. 1 odst. 42 tohoto předpisu se v případech studijních programů, kde bylo 

nově určeno, že první částí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské či 

diplomové práce, týká pouze studentů, kteří do dne účinnosti tohoto předpisu nekonali 

jinou část státní závěrečné zkoušky. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 13. 6. 2019. 

2. Tento změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019. 

 
 

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., v. r. 
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy 

                                                 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým 
senátem Univerzity Karlovy dne 21. 6. 2019. 


