
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, změny ze dne 29. 5. 2020 a změny ze dne 28. 5. 2020 (dále 

jen „předpis“), se mění takto: 

1. V čl. 14 odst. 4 větě poslední se slovo „fakultu“ nahrazuje slovem „fakulty“. 

2. V čl. 14 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„6. Studenti, kteří odjíždějí v rámci studia na studijní pobyt nebo stáž v zahraničí, a to bez 

ohledu na zdroj financování, jsou povinni tuto skutečnost před odjezdem vykázat v SIS. 

Informace vložená do SIS musí obsahovat časové rozmezí studijního pobytu nebo stáže, 

stát a název přijímající instituce.“ 

3. V čl. 16 odst. 5 větě první se slova „v rámci programu Erasmus+“ vypouštějí. 

4. V čl. 16 odst. 5 větě první se slova „programu Erasmus+“ nahrazují slovy „zahraničních 

mobilit“. 

5. V čl. 16 odst. 5 větě poslední se slova „programu Erasmus+“ nahrazují slovy „zahraničních 

mobilit“. 

6. V čl. 17 odst. 11 větě první se slova „v rámci programu Erasmus+“ vypouštějí. 

7. V čl. 17 odst. 11 větě první se slova „programu Erasmus+“ nahrazují slovy „zahraničních 

mobilit“. 

8. V čl. 17 odst. 11 se věta druhá nahrazuje větou: „O možnosti zápisu splněných forem 

kontroly studia předmětů (atestací) z jiných předmětů, než které byly předem zapsány do 

SIS, rozhoduje koordinátor zahraničních mobilit z příslušné základní součásti fakulty.“. 

9. V čl. 18 odst. 1 větě první poznámka pod čarou č. 29 zní: „29 Čl. 5 odst. 14 a 15 Studijního 

a zkušebního řádu univerzity.“. 

10. V čl. 18 odst. 1 větě první se slova „zahraniční stáže“ nahrazují slovy „studijního pobytu 

nebo stáže v zahraničí“. 

11. V čl. 18 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou: „Součástí žádosti musí být návrh podoby 

individuálního studijního plánu v souladu s odstavcem 7 tohoto článku.“ 

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje. 

12. V čl. 18 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: 



„5. K žádostem o povolení individuálního studijního plánu se vyjadřují vedoucí 

příslušných základních součástí fakulty. Povolení individuálního studijního plánu v jiných 

případech než z důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu univerzity33 je 

zpravidla podmíněno souhlasným stanoviskem vedoucího příslušné základní součásti 

fakulty. V případě potřeby si děkan může při vyřizování žádosti o povolení individuálního 

studijního plánu vyžádat stanovisko příslušného odborníka, poradenského centra apod. 

33 Čl. 5 odst. 15 Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

13. V čl. 19 odst. 2 větě první se za slovo „místu“ vkládají slova „, resp. distanční či částečně 

distanční formě“. 

14. V čl. 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Změna v takto sdělených okolnostech 

konání státní zkoušky je možná pouze ve zcela výjimečných odůvodněných případech, 

zejména ze závažných zdravotních důvodů některé z osob, která se má státní zkoušky 

účastnit.“. 

15. V čl. 19 odst. 9 větě první se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „(v jazyce, v němž je studijní 

program akreditován, výjimečně v angličtině či v jazyce, který je předmětem studia 

studentova filologického studijního programu)“. 

16. Článek 20 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 20 

Vypisování a volba tématu a zadávání bakalářské a diplomové práce 

1. Student se přihlašuje k tématu bakalářské nebo diplomové práce (dále také jen 

„práce“) prostřednictvím SIS. Následně probíhá v součinnosti studenta se základní 

součástí fakulty zajišťující studijní program, v němž bude student obhajovat svou práci 

(dále pouze „příslušná základní součást fakulty“), zadávání práce. 

2. Základní součást fakulty prostřednictvím zaměstnance pověřeného funkcí 

administrátora závěrečných prací vypisuje v SIS témata prací:  

a) vložením tématu bakalářské či diplomové práce odpovídajícího zaměření 

příslušného studijního programu a jejího vedoucího na základě individuální 

domluvy studenta s možným vedoucím práce, případně také 

b) vložením možných témat bakalářských a diplomových prací odpovídajících 

obecně zaměření příslušného studijního programu a možných vedoucích 

takových prací . 

3. Součástí zadání práce je určení vedoucího práce. Vedoucím bakalářské práce může být 

pouze absolvent alespoň magisterského studijního programu či jeho obdoby. 

Vedoucím diplomové práce může být alespoň absolvent doktorského studijního 

programu či jeho obdoby. V odůvodněných případech může děkan na základě žádosti 

vedoucího příslušné základní součásti fakulty z těchto pravidel učinit výjimku. 

4. Poté, co je student na vlastní žádost přihlášen možným vedoucím práce či 

administrátorem závěrečných prací příslušné základní součásti fakulty k tématu práce 

vypsanému podle odstavce 2 písm. a), nebo poté, co se přihlásí k tématu práce 

vypsanému podle odstavce 2 písm. b), vyplní možný vedoucí práce ve spolupráci se 

studentem příslušná pole zadání v SIS (Zásady pro vypracování a Seznam odborné 



literatury). Je-li takto zadání práce schváleno možným vedoucím práce, provede 

kontrolu zadání administrátor závěrečných prací příslušné základní součásti fakulty a 

předá zadání k finálnímu schválení vedoucímu příslušné základní součásti fakulty.  

Dojde-li v kterékoli fázi zadávání práce k neschválení zadání, je nezbytné návrh zadání 

práce přepracovat. 

5. Práce je zadána schválením zadání ze strany vedoucího příslušné základní součásti v 

SIS. Na okamžik zadání práce je navázán nejbližší možný termín obhajoby práce, který 

je určen v čl. 22 odst. 1 těchto pravidel. Podrobnosti o zadávání práce v SIS jsou 

popsány na internetových stránkách fakulty. 

6. Od okamžiku zadání práce má student možnost upravovat v SIS bez dalšího pouze 

klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Název práce má možnost upravit v SIS 

vedoucí práce na základě žádosti studenta podané prostřednictvím SIS v průběhu 

řešení práce tak, aby zůstalo zachováno původně zadané téma práce. 

7. O změnu zadání práce, zejména tématu, vedoucího, názvu, zásad pro vypracování a 

jazyka práce, může student požádat prostřednictvím SIS. Schválení takové žádosti se 

řídí obdobně postupem podle odstavce 4 a 5. 

8. Ve výjimečných případech, zejména v případě neodůvodněného odmítnutí změny 

zadání práce může student požádat o změnu zadání práce děkana fakulty. 

9. Děkan fakulty je oprávněn ve výjimečných odůvodněných případech na návrh 

vedoucího příslušné základní součásti, vedoucího práce či z vlastního podnětu 

rozhodnout o změně vedoucího práce i bez souhlasu studenta. O tomto postupu jsou 

všechny dotčené osoby bezodkladně informovány.“. 

17. V čl. 22 odstavec 1 zní: 

„1. Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání v SIS. 

Tato lhůta začíná běžet dnem zadání práce v SIS dle čl. 20 odst. 5 těchto pravidel. Na 

základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a 

vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.“. 

18. V čl. 27 odstavec 4 zní: 

„4. Studenti, kteří odjíždějí v rámci studia na studijní pobyt nebo stáž v zahraničí, a to bez 

ohledu na zdroj financování, jsou povinni tuto skutečnost před odjezdem vykázat v SIS. 

Informace vložená do SIS musí obsahovat časové rozmezí studijního pobytu nebo stáže, 

stát a název přijímající instituce.“. 

19. V čl. 30 odst. 4 se za slovo „míst“ vkládají slova „, případně distanční či částečně distanční 

formy“. 

20. V čl. 30 odst. 4 poznámka pod čarou č. 42a zní: „42a Čl. 11 odst. 3 až 9 a 17 Studijního a 

zkušebního řádu univerzity.“. 

21. V čl. 30 se na konci odstavce 4 doplňuje věta: „Navrhnout změny oproti původním 

návrhům je možné pouze ve zcela výjimečných odůvodněných případech, zejména ze 

závažných zdravotních důvodů některé z osob, která se má SDZK účastnit.“. 

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

http://www.ff.cuni.cz/FF-7296-version1-manual_student.pdf


„6. O datu a místu, resp. distanční či částečně distanční formě konání SDZK je student 

vyrozuměn prostřednictvím SIS, a to nejméně patnáct dnů před jejím konáním. Změna v 

takto sdělených okolnostech konání SDZK je možná pouze v případech uvedených v 

odstavci 4 větě druhé tohoto článku.“. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8. 

23. V čl. 30 odst. 8 větě první se za slovo „vypracování“ vkládají slova „(v jazyce, v němž je 

studijní program akreditován, výjimečně v angličtině či v jazyce, který je předmětem 

studia studentova filologického studijního programu)“. 

24. V čl. 32 odst. 1 větě první se za slovo „student“ vkládají slova „po splnění všech ostatních 

studijních povinností“. 

25. V čl. 32 odst. 3 větě první se za slova „autoreferát disertační práce“ vkládají slova 

„vypracovaný zpravidla ve stejném jazyce jako disertační práce“. 

26. V čl. 33 odst. 2 věty první a druhá znějí: „Odevzdáním disertační práce prostřednictvím 

SIS podává student zároveň přihlášku k její obhajobě. V případě, že student doposud 

nesložil SDZK, stačí pro podání přihlášky k obhajobě, tj. odevzdání disertační práce, 

předchozí podání přihlášky k SDZK.“. 

27. V čl. 33 odst. 5 se za slovo „míst“ vkládají slova „, případně distanční či částečně distanční 

formy“. 

28. V čl. 33 odst. 5 na konci věty první poznámka pod čarou č. 44a zní: „44a Čl. 11 odst. 3 až 9 a 

17 Studijního a zkušebního řádu univerzity.“. 

29. V čl. 33 odst. 4 se za poznámku pod čarou č. 44a vkládá věta: „Navrhnout změny oproti 

původním návrhům je možné pouze ve zcela výjimečných odůvodněných případech, 

zejména ze závažných zdravotních důvodů některé z osob, která se má příslušné obhajoby 

účastnit.“. 

30. V čl. 33 se z věty třetí až šesté odstavce 5 vytváří nový odstavec 6. Dosavadní odstavce 6 

až 11 se označují jako odstavce 7 až 12. 

31. V čl. 33 odst. 8 se za slovo „místu“ vkládají slova „, resp. distanční či částečně distanční 

formě“. 

32. V čl. 33 se na konci odstavce 8 doplňuje věta: „Změna v takto sdělených okolnostech 

konání obhajoby je možná pouze v případech uvedených v odstavci 5 větě druhé tohoto 

článku.“. 

33. V čl. 33 odst. 12 se za slovo „Vypracování“ vkládají slova „(v jazyce, v němž je studijní 

program akreditován, výjimečně v angličtině či v jazyce, který je předmětem studia 

studentova filologického studijního programu nebo který je opodstatněn tématem 

práce)“. 

34. 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 
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 %.“. 

 

35. 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 a kulturní antropologie 
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 
Etnologie a kulturní antropologie 
Historie 
Historie – české dějiny v evropském kontextu 
Historie – hospodářské a sociální dějiny 
Historie – obecné dějiny 
Hudební věda 
Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky 
Informace, média a knižní kultura 
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. Řízení o žádostech o povolení individuálního studijního plánu dle čl. 18 Pravidel pro 

organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti této změny předpisu se dokončí dle Pravidel pro organizaci studia na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve znění účinném ke dni podání žádosti. 

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 2022/2023. 

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 12. 5. 2022. 

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

Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2022/2023. 

 

 

 

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., v. r. 
děkanka 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 13. 5. 2022. 


