


ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU

2021/2022

pro studentky a studenty nastupující do 1. ročníku



ROZDĚLENÍ KE STUDIJNÍM REFERENTKÁM

PODLE PŘÍJMENÍ

A – F Jana Rišková

G – Kj Renáta Hofmanová

Kk – Mi Jitka Jalovecká

Mj – Pj
+ kombinované

studium
Lívia Kotuľáková

Pk – Šj Natália Přibylová

Šk – Ž Zuzana Rybenská
Svoji studijní referentku najdete podle prvního písmena příjmení

také na webu FF UK pod Studijním oddělením

https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/studijni-oddeleni/


KUDY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ?

Najdete nás v hlavní budově FF UK

v 1. patře v místnostech 124 – 127
Dbejte prosím úředních hodin a nezapomeňte

si vzít lístek ve vyvolávacím systému

s použitím průkazu ISIC

Děkujeme! :)





STUDIJNÍ PŘEDPISY
• Studijní a zkušební řád UK

• Pravidla pro organizaci studia na FF UK

• Opatření děkana – Harmonogram akademického roku

Více viz: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/07/OD-11-2021-Harmonogram-AR-2021-2022-Filozoficke-fakulty-Univerzity-Karlovy_.pdf
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy/


IMATRIKULACE

Vzhledem k epidemické situaci byly imatrikulace 

studentů prvních ročníků 

bakalářského a magisterského studia FF UK

v letošním akademickém roce ZRUŠENY

(Je však třeba vyplnit, podepsat a odevzdat imatrikulační slib.)



SAMOSTATNÉ A SDRUŽENÉ STUDIUM, 
SPECIALIZACE

• Sdružené studium

– Při zápisu do 1. ročníku je třeba zvolit, který studijní program má
být hlavní (maior) a který přidružený (minor)

• Specializace

– Při zápisu do 1. ročníku je třeba provést volbu specializace (s
výjimkou bc. programu Řecká a latinská studia a mgr. programu
Anglofonní literatury a kultury)

Studenti, kteří si ke svému již rozstudovanému, doposud samostatnému studiu přibírají
studijní program a mění tak samostatné studium na studium sdružené, případně mění v
rámci sdruženého studia přidružený studijní program (minor), se zápisu do 1. ročníku studia
neúčastní, ale podávají si žádost příslušných parametrů.

Více viz: https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-
studium/samostatne-sdruzene-studium-specializace-nove-akreditace/

https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/samostatne-sdruzene-studium-specializace-nove-akreditace/


STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI

Pokud máte zájem být evidován jako student se spec. vzdělávacími potřebami (bez
ohledu na to, zda jste měl/a, či neměl/a z důvodu spec. vzdělávacích potřeb
modifikovány podmínky přijímacího řízení), je potřeba:

• Projít tzv. funkční diagnostikou

• Podepsat informovaný souhlas se svým zařazením mezi studenty UK se spec.
vzdělávacími potřebami

• Odevzdat kopii dokladu o Vašem zdravotním stavu

Obraťte se na dr. Davida Čápa (david.cap@ff.cuni.cz), kontaktní osobu pro
studenty se speciálními potřebami, nebo dr. Andreu Hudákovou
(andrea.hudakova@ff.cuni.cz), která řeší záležitosti neslyšících, nedoslýchavých a
ohluchlých studentů.

Více viz: https://www.ff.cuni.cz/studium/informace-pro-studenty-se-specialnimi-
potrebami/

mailto:david.cap@ff.cuni.cz
mailto:andrea.hudakova@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/studium/informace-pro-studenty-se-specialnimi-potrebami/


PORADENSKÉ CENTRUM HYBERNSKÁ
Centrum je tu pro studenty FF UK, aby pomohlo, podpořilo a zlepšilo jejich studium na 
vysoké škole. Služby jsou nabízeny bezplatně.

Nabízené služby:

• Studenti 1. ročníků by měli věnovat pozornost zejména službám: 

– Adaptační skupiny, Peer-podpora pro studenty, Vyrovnávací kurzy akademických 
dovedností a Vyrovnávací kurzy anglického jazyka

• Další služby:

– Psychologické poradenství, Sociálně-právní poradenství, Poradenství pro studenty se 
speciálními vzdělávacími potřebami, Studijní poradenství, Profesní poradenství, 
Podpůrné skupiny, Zážitkové skupiny s prvky arteterapie, muzikoterapie, pohybového 
divadla a tance

Studenti se objednávají do jednotlivých služeb, v případě Sociálně-právní a Studijní 
poradny využívají otevírací doby.

Kontakty:

Kampus Hybernská

Hybernská 4, Praha 1 - Nové Město

poradenskecentrum@ff.cuni.cz, https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/

mailto:poradenskecentrum@ff.cuni.cz
https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/


CO PŘI ZÁPISU ODEVZDAT REFERENTCE?
• Zápisový list

• Imatrikulační slib

• Ověřenou kopii maturitního vysvědčení / diplomu 

(ověřenou z úřadu, nikoli ze školy)

• Formulář Poučení o bezpečnosti a požární ochraně

• Mgr. studium – prohlášení o absolvovaném jazyku

U referentek získáte: 

• Formulář Potvrzení o převzetí rozhodnutí a prohlášení k právu podat 

odvolání proti rozhodnutí o přijetí

Připravte si prosím i doklad totožnosti,
případně plnou moc

https://ffuk.sharepoint.com/:x:/g/EY2L2srCInFJtxxhVl1jbQsBTjwPpKCJfBnuq_Lylu9fPw
https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/06/Imatrikulacni-slib-2021.pdf
https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/08/BOZP-studenti_8-20.pdf
https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/09/2020-Prohlášení-cizí-jazyk.pdf
https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/05/Zapis_FF-plnamoc_formular-1.pdf


CIZINCI

• Trvalý pobyt nahlásit na studijním oddělení

• Cizinci ze zemí mimo EU, kteří potřebují formulář Jednotného potvrzení o 

přijetí ke studiu, si mohou předvyplnit údaje viz níže, a poté s takto částečně 

vyplněným formulářem nejdříve týden po zápisu přijít za svou referentkou, 

která vyplní zbytek a formulář potvrdí

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/09/Jednotn%C3%A9-potvrzen%C3%AD-o-studiu.pdf


ZÁPISOVÝ LIST



JAK VYPLNIT HLAVIČKU ZÁPISOVÉHO LISTU?

Vyplňte
„prezenční“

nebo 
„kombinovaná“

Vyplňte
„bakalářské“

nebo
„navazující
magisterské“

Vyplňte „1.“ Vyplňte 
„2021/2022“

• pokud 
nastupujete do 
samostatného 
studia, vyplňte zde 
Váš program, 

• pokud 
nastupujete do 
sdruženého 
studia, vyplňte zde 
Váš „maior“

• pokud 
nastupujete do 
samostatného 
studia, 
nevyplňujte nic,

• pokud 
nastupujete do 
sdruženého 
studia, vyplňte zde 
Váš „minor“

Vyplňte 
„2021/2022“



JAK VYPLNIT POTVRZENÍ O STUDIU?

• Formulář potvrzení zde.

• Po zápisu do studia a zřízení vstupu do SIS si budete moct potvrzení o
studiu sami vygenerovat přímo ze SIS podle tohoto návodu.

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/07/potvrzeni-o-studiu2021.pdf
http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/Potvrzení_o_studiu


STUDIUM

• Kredity se udělují za celkové splnění předmětu 

(všechny semestry a rekvizity)

• Studijní plány pro každý program najdete na PLANY.FF.CUNI.CZ

• Kredity se sčítají vždy před koncem akademického roku, 

tedy cca v půlce září – termíny vždy určuje 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU

https://plany.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/07/OD-11-2021-Harmonogram-AR-2021-2022-Filozoficke-fakulty-Univerzity-Karlovy_.pdf


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

• Za první ročník – a tedy pro postup do druhého ročníku – je třeba získat 50 kreditů 

• Pro postup do třetího ročníku potřebujete celkem 90 kreditů

... obdobně pro další roky

• Tzv. "společný základ" je pro Bc. studium povinný



NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

• Za první ročník – a tedy pro postup do druhého ročníku – je třeba získat 40 kreditů

• Pro postup do třetího ročníku potřebujete celkem 60 kreditů

... obdobně pro další roky

• „Společný základ“ není



PRŮKAZ STUDENTA 
A PŘIHLÁŠENÍ DO SIS/CAS

Studentský průkaz a počáteční přihlašovací 

údaje do CAS, pomocí kterých si nastavíte 

i přístup do SIS, získáte po zápisu do studia 

ve výdejních centrech průkazů

(Doporučujeme: Právnická fakulta nebo UK POINT – Celetná 13)

Další informace o průkazech na webu UK.  

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/06/312_148_letak_ISIC_kveten_2021_Praha_www.pdf
https://cuni.cz/UK-1444.html


VE VLASTNÍM ZÁJMU PROSÍM MĚJTE V SIS AKTUÁLNÍ 
OSOBNÍ ÚDAJE

• Jedná se zejména o e-mailovou adresu, kontaktní adresu
• Referentce nahlašujte i další změny v osobních údajích, např.

změnu jména, trvalého bydliště…
• Nezapomeňte si vyplnit číslo účtu v české bance, aby Vám 

mohlo být vyplaceno stipendium, pokud Vám na něj během 
studia vznikne nárok

E-MAILOVÁ SDĚLENÍ V RÁMCI UK JSOU DŮLEŽITÁ 
– pro vyplácení stipendií, informace o zkouškách atp.

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/12/email.pdf
https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/11/UCET.pdf


Další informace o přístupu do počítačové sítě a CAS

najdete zde.

Postup elektronického zápisu uvádí 

MANUALY.FF.CUNI.CZ

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PŘEDMĚTŮ V SIS PROBÍHÁ 

OD 22. 9. 2021 (14:00) DO 15. 10. 2021 (18:00)

https://ffuk.sharepoint.com/Formule/Forms/AllItems.aspx?id=%2FFormule%2Fobecne%5FSIS%5FFF%5FUK%5F20212022%2Epdf&parent=%2FFormule&p=true&wdLOR=cACA932A7%2DDA7C%2D4747%2DB5E9%2D414D06DA2D23&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZnVrLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL0VWUkJBS3FSUWQ5SnZPT1J6RUppbUt3QjZSVnFpalVCb1c4bmp1Z2llSDg0UFE_cnRpbWU9LU9OV0IzTTgyVWc
http://manualy.ff.cuni.cz/


ZARUČENÁ CESTA KE ZKÁZE

PREREKVIZITA KOREKVIZITA NESLUČITELNOST

1)

2)

3)

„PŘEDBĚŽNÝ“    =



Rozvrhy najdete v SIS a na ROZVRHY.FF.CUNI.CZ

Dotazy ohledně rozvržení výuky směřujte prosím
přímo na katedry a ústavy

http://rozvrhy.ff.cuni.cz/


POPLATKY

Podrobné informace najdete na webu FF UK a webu UK

V případě jakýchkoli dotazů spjatých s poplatky

se prosím obracejte na referentku Kláru Kordíkovou

klara.kordikova@ff.cuni.cz

POPLATKY SE TÝKAJÍ 
KAŽDÉHO DRUHÉHO STUDENTA FF UK

https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/poplatky-za-studium/
https://cuni.cz/UK-7283.html


Sledujte nástěnky a webové stránky fakulty

WWW.FF.CUNI.CZ

a stránky univerzity 

WWW.CUNI.CZ

https://www.ff.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-1.html


Facebook fakulty

FACEBOOK.COM/FF.CUNI

Twitter fakulty

@FF_CUNI

https://www.facebook.com/ff.cuni/
https://twitter.com/ff_cuni/


Děkujeme za pozornost 
a držíme vám palce pro úspěšné studium! :)


