
Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním 
režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK 
z 11. června 2013.  
Všechny tyto nově doplněné články jsou nepovinné, protože fakulta nemusí možnosti odlišné 
úpravy využít. Má-li však fakulta o tuto odlišnou úpravu zájem, je nanejvýš vhodné dodržet 
celouniverzitně jednotnou systematiku (řazení článků) fakultních pravidel, která byla v r. 2006 
domluvena a ostatně vyplývá i z čl. 19 odst. 1 a 2 SŽR UK. Proto by i u případně nově 
doplňovaných článků mělo být zachováno jejich číslování dle tohoto vzoru. 
 
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA …………………. 
 

VZOR  

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA  
 
 

Akademický senát Fakulty …………… 
se podle §  27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, 
a podle čl. … Statutu Fakulty ……. 

 usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na …….. fakultě, 
 jako jejím vnitřním předpisu: 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato Pravidla pro organizaci studia na …….. fakultě (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 19 
odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 
v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů uskutečňovaných na …… 
fakultě (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.  

 
 

Část I. 
Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů 

podle studijního a zkušebního řádu univerzity  
 
 

Čl. 2 
Úseky studijních programů 

(K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

1. Prvními dvěma úseky studijního programu SP1 jsou semestry, dalšími úseky jdou 
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ročníky. 
2. Úseky studijních programů SP2 a SP3 jsou ročníky. 
Jako příklad se předpokládá, že se na fakultě uskutečňuje bakalářský studijní program SP1 se 
standardní dobou studia tři roky a navazující magisterské programy SP2 a SP3 se standardní dobou 
studia dva roky. 

 
 

Čl. 2a 
Specializace v rámci studijních programů a oborů 

(K čl. 4 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

V rámci studijního programu ……. (studijního oboru ………) se uskutečňují následující 
specializace:  

a) …, 
b) …, 
c) … . 

 

Alternativně: 
 

Specializace uskutečňované v rámci studijních programů a studijních oborů jsou uvedeny 
v příloze č. 1 tohoto předpisu. 
 
 

Čl. 3 
Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia 

(K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

1. Podíl počtu kreditů získaných studentem zapsaným ve studijním programu SP1 za 
absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané 
průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely 
této průběžné kontroly rozhoduje děkan , tvoří dvacet procent.  

2. Pro studenty zapsané v jiném studijním programu než SP1 se podíl podle odstavce 1 
odlišně od hodnoty stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity nestanoví.  

 
Čl. 4 

Minimální počty kreditů 
(K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve studijním programu 

SP1 jsou: 
a) 25 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 
b) 50 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 
c) 110 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, 
d) 170 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, 
e) 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia, 
f) 180 kreditů pro zápis do sedmého úseku studia. 
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Dle předpokladu u čl. 2 a podle čl. 4 odst. 13 SZŘ UK je maximální doba studia v SP1 šest let, 
protože první dva úseky jsou semestry, absolvuje student při využití maximální doby studia 7 úseků 
studia. Normální počty kreditů pro zápis do vyššího úseku studia jsou: 30,60,120,180,240,300. Při 
uvedeném příkladu minimálního počtu kreditů se tedy při přetahování standardní doby studia 
nevyžaduje získávání dalších kreditů nad rámec 180 kreditů za absolvování dalších volitelných 
předmětů v rámci UK. 

 

2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve studijních programech 
SP2 a SP3 jsou: 
a) 50 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 
b) 110 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 
c) 120 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, 
d) 130 kreditů pro zápis do pátého úseku studia. 

Dle předpokladu u čl. 2 a podle čl. 4 odst. 13 SZŘ UK je maximální doba studia v SP2 pět let, protože 
úseky jsou ročníky, absolvuje student při využití maximální doby studia 5 úseků studia. Normální 
počty kreditů pro zápis do vyššího úseku studia jsou: 60,120,180,240. Při uvedeném příkladu 
minimálního počtu kreditů se tedy při přetahování standardní doby studia vyžaduje získání dalších 
min. 10 kreditů nad rámec 120 kreditů za absolvování dalších volitelných předmětů v rámci UK. 

 
3. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu 

kreditů studia se vylučuje, jde-li o opakování bezprostředně po sobě. Ustanovení 
předchozí věty se nepoužije, jde-li o zápis do úseku studia nad rámec standardní doby 
studia. 

 
Čl. 5 

Individuální studijní plán 
(K čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví.  

 
Čl. 6 

Formy studia, přestupy 
(K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na 
fakultě a o přestupech mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního 
programu se nestanoví.  

 
Čl. 7 

Změna studijního plánu během přerušení studia 
(K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, 
podle kterého student studoval, se nestanoví. 
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Čl. 8 
Právo na zápis předmětu 

(K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno  
a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento 

u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 
písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět 
zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, 

b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; 
v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si 
ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením 
konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, 

c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného 
předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na 
předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. 

 
 

Čl. 9 
Opakovaný zápis předmětu  

(K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 
1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu 

stanoven jako povinný, je možné pouze dvakrát, a to výhradně v bezprostředně po sobě 
následujících úsecích studia.  

2. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu 
stanoven jako povinně volitelný, je vyloučeno.  

3. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program 
předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. 

 
Čl. 9a 

Lhůta pro splnění kontroly studia předmětu 
(K čl. 6 odst. 9 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
Kontrola studia předmětu zapsaného v daném úseku studia může probíhat nejpozději do 
…………….   .  
 
 

Čl. 10 
Kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet a klauzurní práce  
(K čl. 6 odst. 10 a 13 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
1. U předmětů vyučovaných na fakultě je kolokvium vždy předpokladem pro konání 

zkoušky z daného předmětu, klauzurní práce je vždy samostatnou kontrolou studia 
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předmětu, zápočet může mít obě uvedené povahy. 
2. Student může konat klauzurní práci ze zapsaného předmětu nejvýše dvakrát, tj. má právo 

na jeden opravný termín. Počet opravných možností získání kolokvia, zápočtu nebo 
klasifikovaného zápočtu stanoví vyučující daného předmětu.  

 
 

Čl. 10a 
Klasifikace zkoušek 

(K čl. 6 odst. 1615 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
(uvedená možnost úpravy se týká pouze teologických fakult, proto i zvláštní číslo článku, 

 který se týká jen těchto fakult) 

 
Klasifikace zkoušek se na fakultě odlišně od čl. 6 odst. 1615 studijního a zkušebního řádu 
univerzity nestanoví. 
 

 
Čl. 10a  (Čl. 10b při využití předchozího čl. 10a) 

Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu  
(K čl. 6 odst. 19 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu podle čl. 6 odst. 19 studijního a 
zkušebního řádu univerzity se stanoví na osm let.  

 
 

Čl. 11 
Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek 
(K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
1. Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní závěrečné (rigorózní) zkoušky (dále 

jen „státní zkouška“) ve studijním programu SP1 je 180. Poslední částí státní zkoušky 
studijního programu SP1 je vždy obhajoba bakalářské práce. 

2. Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky ve studijním 
programu SP2 a SP3 je 60. První částí státní zkoušky studijního programu SP2 a SP3 je 
vždy „Teoretický základ“, poslední částí je vždy obhajoba diplomové práce. 

 
 

Čl. 12 
Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty 

(K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí 
státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním 
počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 
odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity  nestanoví.  
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Čl. 13 

Přísnější nebo dDalší podmínky pro absolvování s vyznamenáním 
(K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním  ve studijním programu SP1 je získání 

normálního počtu kreditů v každé průběžné kontrole studia a řádné ukončení studia 
v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. 

2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním ve studijních programech SP2 a SP3 se 
nestanoví.  

 
 

Část II. 
Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech 

 
 

Čl. 14 až Čl. N 
 

V této části mohou být upraveny podrobnosti o organizaci studia na dané fakultě, které 
a) nejsou upraveny studijním a zkušebním řádem univerzity, 
b) nejsou vyhrazené části první tohoto vnitřního  předpisu fakulty, 
c) nezakládají povinnosti studentů v oblasti studia. 
Vzhledem k časovému tlaku (tento předpis by měl být předložen do 25.5.2006) lze připustit i řešení, že 
v této části bude prozatímně pouze článek odkazující na opatření děkana (vydané třeba v létě 2006), 
kde budou podrobnosti o organizaci studia dočasně upraveny a Část II. bude doplněna v rámci 
podzimní novelizací předpisu. 

 
Část III. 

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech 
 
 

Čl. N+1 až Čl. M 
 

V této části mohou být upraveny podrobnosti o organizaci studia na dané fakultě, které 
a) nejsou upraveny studijním a zkušebním řádem univerzity, 
b) nejsou vyhrazené části první tohoto vnitřního  předpisu fakulty, 
c) nezakládají povinnosti studentů v oblasti studia. 
V této části může být též obsažena odlišná úprava počtu oponentů disertační práce podle čl. 10 odst. 8 
studijního a zkušebního řádu univerzity nebo specifická úprava problematiky dle článků v části I ve 
věcech týkajících se doktorského studia (čl. 6, 8, 9, 9a a čl. 10a).   
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech mohou být též upraveny v části 
druhé nebo v opatření děkana fakulty. 
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Část IV. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
 

Čl. M+1 
Přechodná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto 

předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li 
studijní a zkušební řád univerzity1) jinak. 

2. Organizaci studia studentů zapsaných ke studiu na fakultě ve studijních programech SP2 
nebo SP3 před nabytím účinnosti tohoto předpisu upravuje dosavadní studijní a zkušební 
řád fakulty. 

Jako příklad se zde předpokládá, že práva a povinnosti dosavadních studentů v oblasti studia 
upravuje dosavadní fakultní studijní a zkušební řád, tj. že studium stávajících studentů doběhne podle 
dosavadní úpravy. 
Jako příklad se zde předpokládá, že organizace studia studentů (všech, stávajících i nových) ve 
studijním programu SP1 bude již upravena tímto předpisem (v části II.) 
 

 
Čl. M+2 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne ............ . 
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity2). 
3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou části I. až III., které 

nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007. 
 

............................................. ................................... 
předseda akademického senátu fakulty děkan 

 
   ……………………………………… 
předseda akademického senátu univerzity 

                                                 
1) 
čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity schválené akademickým senátem univerzity dne 

21. dubna.2006. 
2) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.  Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 
............................ .  


