
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 a změny ze dne 29. 5. 2020 (dále jen „předpis“), se mění takto: 

1. V čl. 4 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje a zároveň se zrušuje označení 

odstavce 1. 

2. V čl. 15 odst. 2 zní:  

„2. Elektronický zápis do dalšího ročníku podle odstavce 1 se netýká studentů, kteří se 

zapisují do prvního ročníku, a těch, kteří se zapisují po ukončení přerušení studia.“. 

3. V čl. 17 odst. 2 větě poslední se za slovo „termín“ vkládají slova „v témže zkouškovém 

období“. 

4. V čl. 17 odst. 9 větě první se za slovo „písemné“ vkládají slova „nebo jinak zachycené a 

znovu zhodnotitelné“. 

5. V čl. 20 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 

6. V čl. 24 odst. 2 se na obou místech slovo „fakulty“ nahrazuje slovem „univerzity“. 

7. V čl. 27 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Pokud z jakéhokoli důvodu, zejména pak 

z důvodu přerušeného studia, nedojde k tomuto hodnocení v termínu v souladu 

s Harmonogramem akademického roku, dojde k němu v nejbližším možném termínu po 

odpadnutí překážek, které provedení hodnocení bránily, tak aby byl příslušný student 

hodnocen vždy alespoň jednou v každém roce svého studia, s výjimkou situace, kdy má 

k dalšímu hodnocení v souladu s Harmonogramem akademického roku dojít dříve než za 

tři měsíce.“. 

8. V čl. 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„2. V případě, že je student hodnocen podle ustanovení čl. 10 odst. 8 písm. b) Studijního a 

zkušebního řádu univerzity, má příslušná oborová rada možnost určit, že bude v průběhu 

daného roku studia hodnocen mimořádně ještě jednou, a to zpravidla po uplynutí čtyř 

měsíců po skončení hodnocení. Toto hodnocení proběhne obdobně podle pravidel 

stanovených v odstavci 3.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

9. V čl. 30 odst. 1 se slova „Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací“ 

nahrazují slovem „SIS“. 



10. V čl. 30 odst. 7 větě první se za slovo „vypracování“ vkládají slova „a uložení“ a za slovo 

„hlasování“ se vkládají slova „v SIS“. 

11. V čl. 32 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Disertační práci odevzdává student 

prostřednictvím SIS nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia.“. 

12. V čl. 32 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Tuto žádost je třeba podat nejpozději osm 

měsíců před uplynutím maximální doby studia.“. 

13. V čl. 32 odst. 6 větě čtvrté se slovo „Na“ nahrazuje slovy „Výjimečně, na“. 

14. V čl. 32 odst. 7 se slova „přičemž jako termín odevzdání disertační práce je zaznamenáno 

datum odevzdání poslední z povinných součástí disertační práce“ zrušují. 

15. V čl. 33 odst. 2 se slova „Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací“ 

nahrazují slovem „SIS“. 

16. V čl. 33 odst. 11 větě první se za slovo „Vypracování“ vkládají slova „a uložení“, za slovo 

„hlasování45“ se vkládají slova „v SIS“ a slova „jeho originálu“ se nahrazují slovy „jejich 

originálů“. 

17. V čl. 33 odst. 11 se věta poslední zrušuje. 

18. 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 40 % 
Dánská studia 15 % 
Dějiny antické civilizace 50 % 
Estetika 25 % 
Filozofie 60 % 
Francouzština pro mezikulturní komunikaci 25 % 
Germánská a severoevropská studia: Germanistika 25 % 
Germánská a severoevropská studia: Nizozemština 40 % 
Hudební věda 50 % 
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 25 % 



Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 40 % 
Nizozemský jazyk a literatura 25 % 
Norská studia 15 % 
Novořečtina 30 % 
Novořecká filologie 30 % 
Obecná jazykověda 30 % 
Obecná lingvistika 30 % 
Religionistika 100 % 
Romistika 30 % 
Ruský jazyk a literatura 30 % 
Ruština pro mezikulturní komunikaci 25 % 
Řecká antická filologie 30 % 
Starořečtina 30 % 
Středoevropská studia: Maďarská studia 30 % 
Středoevropská studia: Polonistika 30 % 
Středoevropská studia: Romistika 30 % 
Středoevropská studia: Slovakistika 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 40 % 
Dějiny antické civilizace 50 % 
Filozofie 60 % 
Fonetika – pouze v případě samostatného studia 60 % 
Germánská a severoevropská studia: Germanistika 25 % 
Germánská a severoevropská studia: Nederlandistika 70 % 
Historie 15 % 
Hudební věda 50 % 
Informace, média a knižní kultura 30 % 
Informační studia a knihovnictví 50 % 
Latina 30 % 
Latinská medievistika 30 % 
Mongolistika 40 % 
Německý jazyk a literatura 25 % 
Nizozemský jazyk a literatura 70 % 
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 % 
Ruský jazyk a literatura 30 % 
Skandinavistika 15 % 
Starořečtina 30 % 
Středoevropská studia: Maďarská studia 30 % 
Středoevropská studia: Polonistika 30 % 
Středoevropská studia: Romistika 30 % 
Středoevropská studia: Slovakistika 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 % 
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 25 % 
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 %.“. 

 

19. 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 
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 
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 anglického jazyka a literatury pro střední školy 
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. V případě osob, které jsou ke dni nabytí účinnosti této změny předpisu školiteli více 

studentů, než připouští čl. 24 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této změny předpisu, platí, 

že tyto osoby mají udělenu výjimku podle tohoto ustanovení, a to pouze pro počet 

studentů školených k tomuto dni. 

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

znění účinném ode dne nabytí účinnosti této změny předpisu, se uplatní poprvé pro 

průběžnou kontrolu studia za akademický rok 2021/2022. 

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

znění účinném ode dne nabytí účinnosti 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 

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 8. 4. 2021. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2021/2022. 

 

 

 

doc. Mgr. Václav Cvrček, 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 28. 5. 2021. 


