
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 této změně Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy: 

 

Čl. I 

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 23. 6. 2017, 

ve znění změny ze dne 21. 6. 2019 (dále jen „předpis“), se mění takto: 

1. V čl. 13 odst. 1 se slova „Akreditační referát Studijního oddělení“ nahrazují slovy 

„Akreditační oddělení děkanátu fakulty (dále jen „Akreditační oddělení“)“. 

2. V čl. 14 odst. 4 větě druhé se za slovo „správcem“ vkládá slovo „SIS“. 

3. V čl. 14 odst. 4 větě třetí se za slovo „zajišťuje“ vkládá slovo „bezodkladné“ a slova 

„Referátu SIS Studijního oddělení (dále jen „Referát SIS“)“ se nahrazují slovy „Oddělení 

informačních systémů děkanátu fakulty (dále jen „Oddělení informačních systémů“)“. 

4. V čl. 17 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

„9. Děkan může na odůvodněnou žádost studenta v případě proběhlé písemné formy 

kontroly studia předmětu (atestace) nařídit nové zhodnocení písemné formy kontroly 

studia předmětu (atestace) jiným vyučujícím, a na základě tohoto zhodnocení nařídit 

změnu klasifikace. Žádost musí být studentem podána nejpozději do jednoho měsíce ode 

dne, kdy byla klasifikace písemné formy kontroly studia předmětu (atestace) 

zaznamenána do SIS.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 10 až 14. 

5. V čl. 19 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„6. V případě klasifikace „neprospěl/a“ zkušební komise tuto klasifikaci odůvodní tak, 

aby z tohoto odůvodnění byly zřejmé důvody klasifikace a klasifikace byla 

přezkoumatelná, upozorní studenta na možnost vyjádřit se ke klasifikaci a jejímu 

odůvodnění v protokolu o konání státní zkoušky a takové vyjádření studenta v protokolu 

zaznamená. Student má právo toto své vyjádření do tří dnů po konání státní zkoušky 

upravit či doplnit.“. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. 

6. V čl. 23 odst. 2 se slova „Oddělení vědy děkanátu fakulty (dále jen „Oddělení vědy“)“ 

nahrazují slovy „Akreditační oddělení“. 

7. V čl. 28 se slova „Oddělení vědy“ nahrazují slovy „Oddělení doktorského studia a 

akademických kvalifikací děkanátu fakulty (dále jen „Oddělení doktorského studia a 

akademických kvalifikací“)“. 



8. V čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 1 a čl. 30 odst. 4 se slova „Oddělení vědy“ nahrazují slovy 

„Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací“. 

9. V čl. 30 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„6. V případě klasifikace „neprospěl/a“ zkušební komise tuto klasifikaci odůvodní tak, 

aby z tohoto odůvodnění byly zřejmé důvody klasifikace a klasifikace byla 

přezkoumatelná, upozorní studenta na možnost vyjádřit se ke klasifikaci a jejímu 

odůvodnění v protokolu o konání SDZK a takové vyjádření studenta v protokolu 

zaznamená. Student má právo toto své vyjádření do tří dnů po konání SDZK upravit či 

doplnit.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

10. V čl. 30 odst. 7, čl. 32 odst. 8, čl. 33 odst. 2 až 6 se slova „Oddělení vědy“ nahrazují slovy 

„Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací“. 

11. V čl. 33 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní: 

„10. V případě klasifikace „neprospěl/a“ komise pro obhajobu disertační práce tuto 

klasifikaci odůvodní tak, aby z tohoto odůvodnění byly zřejmé důvody klasifikace a 

klasifikace byla přezkoumatelná, upozorní studenta na možnost vyjádřit se ke klasifikaci 

a jejímu odůvodnění v protokolu o konání obhajoby a takové vyjádření studenta v 

protokolu zaznamená. Student má právo toto své vyjádření do tří dnů po konání 

obhajoby upravit či doplnit.“. 

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11. 

12. V čl. 33 odst. 11 a čl. 34 se slova „Oddělení vědy“ nahrazují slovy „Oddělení doktorského 

studia a akademických kvalifikací“. 

13. V čl. 35 se na konec textu věty druhé doplňují slova „stejného typu studijního programu, 

do jakého jsou zapsáni studenti, jichž se zapisování kontrol studia předmětů (atestací) 

týká“. 

14. V čl. 35 větě třetí se slova „Referátu SIS Studijního oddělení děkanátu fakulty“ nahrazují 

slovy „Oddělení informačních systémů“. 

15. Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 51 zní: 

„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 % 
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení 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 % 
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 25 % 
Překladatelství: čeština - angličtina  25 % 
Překladatelství: čeština - francouzština  25 % 
Překladatelství: čeština - němčina  25 % 
Překladatelství: čeština - ruština  25 % 
Překladatelství: čeština - španělština  25 % 
Religionistika 100 % 
Romistika 50 % 
Ruský jazyk a literatura 30 % 
Skandinavistika 15 % 
Starořečtina 30 % 
Studia nových médií 50 % 
Tibetanistika 40 % 
Tlumočnictví 25 % 
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 % 
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 %.“. 

 



16. Příloha č. 2 zní: 

„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 
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
Anglistika a amerikanistika 
Dánská studia 
Dějiny umění 
Estetika 
Etnologie 
Etnologie se specializací vietnamistika 
Historie 
Historie – evropská studia  
Historie se zaměřením na vzdělávání 
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 
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
Anglistika-amerikanistika 
Anglofonní literatury a kultury 
Dějiny umění 
Estetika  
Etnologie 
Historie 
Historie – české dějiny v evropském kontextu 
Historie – hospodářské a sociální dějiny 



Historie – obecné 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 historie pro střední školy 
Učitelství pedagogiky 

 
III. Magisterské studijní programy nenavazující na bakalářské studijní programy 

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

 
Estetika 
Norština 
Sociologie 
Východoevropská studia se specializací“. 

 
 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Příloha č. 1 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodu 15 této změny předpisu, se uplatní 

poprvé pro průběžnou kontrolu studia za akademický rok 2020/2021. 

2. Příloha č. 2 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodu 16 této změny 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 přede 

dnem nabytí účinnosti čl. I bodu 16 této změny předpisu nekonali jinou část státní 

závěrečné zkoušky. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 16. 4. 2020. 



2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 1. 7. 2020 s výjimkou ustanovení čl. I odst. 4, 

5, 9, 11, 13, 15 a 16 a čl. II, která nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 

2020/2021. 

 

 

 

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 29. 5. 2020. 


