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lZMĚNA A DOPLNĚNÍ 

PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA  
NA FAKULT Ě HUMANITNÍCH STUDIÍ 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 
 

  
Akademický senát Fakulty humanitních studií 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. 20a písm. a) Statutu Fakulty 
humanitních studií usnesl na této změně a doplnění Pravidel organizace studia na Fakultě 
humanitních studií jako jejím vnitřním předpisu: 
 

 
Čl. 1 

Změna a doplnění Pravidel organizace studia na Fakultě humanitních studií 
 
Pravidla organizace studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se mění 
takto: 
 
1. Všude v textu vyjma čl. 1 se slovní spojení „studijního a zkušebního řádu univerzity“ píše 

takto: „Studijního a zkušebního řádu univerzity“: 
2. Čl. 2 bez nadpisu zni: „Pro všechny bakalářské a magisterské studijní programy 

uskutečňované na fakultě jsou úseky studia semestry.“ 
3. V čl. 3 odst. 1 se za slovo „programu“ vkládají slova „v prezenční formě“. 
4. V čl. 3 odst. 2 se slova „v navazujícím magisterském studijním programu“ nahrazují slovy 

„v bakalářském studijním programu v kombinované formě“. 
5. V čl. 3 se na konec vkládá nový odst. 3, který zní: „Pro studenty zapsané v oborech 

navazujícího magisterského studia se podíl podle odstavce 1 odlišně od hodnoty 
stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity nestanoví.“ 

6. V čl. 4 odst. 1 uvozovací větě se slova „tříletých programů“ nahrazují slovy „bakalářského 
studijního programu“. 

7. Čl. 4 odst. 1 písm. h) zní: „175 kreditů pro zápis do dalších úseků studia až do vyčerpání 
maximální možné doby studia v souladu s odst. 13 čl. 4 studijního a zkušebního řádu 
univerzity.“¨ 

8. Čl. 4 odst. 2 písm. e) zní: „100 kreditů pro zápis do dalších úseků studia až do vyčerpání 
maximální možné doby studia v souladu s odst. 13 čl. 4 studijního a zkušebního řádu 
univerzity.“ 

9. Čl. 6 bez nadpisu zní:  
„U studijních programů, které jsou uskutečňovány v prezenční i kombinované formě 
studia, je možný přestup mezi oběma formami:  
a) při zápisu do studia; 
b) vždy po úspěšném absolvování průběžné kontroly studia.“ 

10. V čl. 8 písm. b) věta za druhým středníkem zní: „případné kapacitní omezení je uvedeno 
v SIS.“ 

11. V čl. 9 odst. 1 se slovo „povoleno“ nahrazuje slovy „možné pouze jednou, a to výhradně 
v bezprostředně následujícím úseku studia“. 
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l12. V čl. 9 odst. 2 se na konec před tečku vkládají slova „, není-li v anotaci předmětu uvedeno 

jinak“. 
13. Čl. 9 odst. 4 zní: „Opakování zápisu souborných zkoušek [čl. 6 odst. 8 písm. d) studijního 

a zkušebního řádu univerzity] je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně 
následujícím úseku studia.“ 

14. Čl. 10 bez nadpisu zní: „U předmětů vyučovaných na fakultě je zápočet vždy samostatnou 
formou kontroly studia.“ 

15. Čl. 11 bez nadpisu zní: 
„1. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v bakalářském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Studium 
humanitní vzdělanosti, je 180 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se 
student poprvé přihlašuje najednou. 
2. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Genderová 
studia, je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé 
přihlašuje najednou. 
3. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Obecná 
antropologie – integrální studium člověka, je 120 kreditů. Ke všem částem státní 
závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje najednou. 
4. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Studia 
občanského sektoru, je 17 kreditů pro konání první části státní závěrečné zkoušky, 20 
kreditů pro konání druhé části státní závěrečné zkoušky a 25 kreditů pro konání třetí 
části státní závěrečné zkoušky. 
5. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijním oboru 
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, je 120 kreditů. Ke všem 
částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje najednou. 
6. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Mediální a komunikační studia, studijním oboru 
Elektronická kultura a sémiotika, je 90 kreditů. 
7. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Ekologie a ochrana prostředí, studijním oboru 
Sociální a kulturní ekologie, je 60 kreditů pro konání první části státní závěrečné 
zkoušky, 90 kreditů pro konání druhé části státní závěrečné zkoušky a 120 kreditů pro 
konání třetí části státní závěrečné zkoušky. 
8. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Orální historie - 
soudobé dějiny, je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student 
poprvé přihlašuje najednou.“ 

16. V čl. 13 odst. 1 písm. a) se vypouští slova „a řádné ukončení studia v době nepřesahující 
standardní dobu studia o více než jeden rok a“. 

17. V čl. 13 odst. 2 se slova „s vyšší váhou známek z povinných předmětů a ze souborných 
zkoušek; algoritmus takto vypočteného studijního průměru“ nahrazují slovy „podle 
algoritmu, který“. 

18. Čl. 14 včetně nadpisu zní: 
„Čl. 14 
Zápis předmětů 
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l1. Studenti bakalářského a magisterského programu zapisují předměty pouze 

elektronicky v informačním systému. Zápis předmětů probíhá na začátku každého 
semestru. 
2. Předzápis povinných předmětů, u kterých jsou splněny podmínky podle čl. 6 odst. 5 
písm. a) studijního a zkušebního řádu univerzity, probíhá v SIS automaticky. 
3. Období elektronické registrace předmětů pro jednotlivé úseky studia je každoročně 
určeno vyhláškou děkana a trvá zpravidla 6 týdnů. V tomto období je zápis pouze 
předběžný; registraci mohou studenti sami dle potřeby měnit. 
4. Po uplynutí této lhůty studijní oddělení zapíše studentovi zvolené předměty 
definitivně , jakýkoli zásah do takto zapsaných předmětů není studentovi nadále 
umožněn. 
5. Student má právo případné nesrovnalosti v zápisu reklamovat, pokud nevznikly na 
základě nedbalosti studenta.“ 

19. Čl. 15 včetně nadpisu zní: 
„Čl. 15 
Kontrola studia 
  
1. Atestace (kontrola studia) jednotlivých předmětů jsou zapisovány do informačního 
systému vyučujícími, ve výjimečných případech Sekretariátem 
bakalářského/magisterského studia. 
2. Předmět je student povinen atestovat do konce zkouškového období téhož úseku 
studia, ve kterém byl předmět zapsán.  
3. Období atestace povinných zkoušek stanoví vyhláška děkana, pro tyto zkoušky 
neplatí pravidlo, uvedené v odstavci 2. 
4. Kontrola studia probíhá na konci každého semestru na základě atestací zapsaných 
řádně v informačním systému. Na atestace zapsané jiným způsobem není brán zřetel. O 
nesplnění povinností je student bezprostředně informován emailem zasílaným studijním 
oddělením a poskytuje se mu náhradní třicetidenní lhůta pro úspěšné absolvování 
předmětů. V této lhůtě může student též požádat příslušného učitele o označení 
předmětu za nesplněný. 
6. Ve lhůtě podle předchozího odstavce může také student požádat děkana o mimořádné 
přerušení studia, byť nemá uzavřeny všechny studijní povinnosti, a to s uvedením 
návrhu nápravy nesplněných povinností. 
7. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 4 bude studentovi předmět, u kterého 
neabsolvoval předepsanou atestaci, označen jako nesplněný.“ 

20. Za čl. 15 se vkládá nový čl. 15a, který včetně nadpisu zní: 
„Čl. 15a 
Závěrečná práce, státní závěrečná zkouška 
  
1. Vyhláška děkana v každém akademickém roce stanovuje pět období pro konání 
posledních částí státních závěrečných bakalářských/magisterských zkoušek a současně 
pět termínů pro odevzdání bakalářské/magisterské práce. Student se ke konání poslední 
části státní závěrečné zkoušky přihlašuje písemně nejpozději v termínu pro odevzdání 
bakalářské/magisterské práce. 
2. Student má právo obdržet posudek školitele i oponenta bakalářské/magisterské práce 
nejpozději tři pracovní dny před konáním obhajoby.“ 

21. Nadpis části IV. zní: „Závěrečná ustanovení“ 
22. Čl. 17 včetně nadpisu se vypouští. 
23. V čl. 18 se vypouští nadpis. 
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Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy dne 4. prosince 2008 a nabývá platnosti dnem schválení 
akademickým senátem Univerzity Karlovy.*) 

2.  Tento předpis nabývá účinnosti prvního dne zimního semestru akademického roku 
2009/2010, vyjma ustanovení čl. 1 bodů 6 až 8, které nabývají účinnosti dnem nabytí 
platnosti. 

 
 
 
 

Mgr. Aleš Svoboda, v.r. 
předseda akademického senátu 

doc. PhDr. Ladislav Benyovsky, CSc., v.r. 
děkan 

 
 

                                                 
*) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento 
vnitřní předpis dne 27. 3. 2009. 




