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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. V čl. 4 odst. 1 písm. g) se slova „175 kreditů“ nahrazují slovy „160 kreditů“. 
2. V čl. 4 odst. 1 písm. h) se slova „175 kreditů“ nahrazují slovy „160 kreditů“. 
3. V čl. 9 odst. 1 se slova „je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně 

následujícím úseku studia“ nahrazují slovy „je vyloučeno“. 
4. V čl. 9 odst. 2 se vypouštějí slova „, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak“ a na konec 

se doplňuje nová věta ve znění „Toto opatření se netýká povinně volitelných předmětů, 
u kterých je v SIS uveden atribut ‚Lze splnit opakovaně.‘.“. 

5. V čl. 9 odst. 3 se vypouštějí slova „, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak“ a na konec 
se doplňuje nová věta ve znění „Toto opatření se netýká povinně volitelných předmětů, 
u kterých je v SIS uveden atribut ‚Lze splnit opakovaně.‘.“. 

6. V čl. 9 odst. 4 se slova „je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně 
následujícím úseku studia“ nahrazují slovy „je vyloučeno“. 

7. V čl. 11 se na konec vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:  
„9. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v 
magisterském studijním programu Humanitní studia, studijním oboru Historická 
sociologie, je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé 
přihlašuje najednou.  
10. Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v 
magisterském studijním programu Filosofie, studijním oboru Německá a francouzská 
fi losofie v Evropě je 120 kreditů. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student 
poprvé přihlašuje najednou.“ 

8. Čl. 13 bez nadpisu zní: 
„Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním se nestanoví.“ 

9. V čl. 14 odst. 1 větě první se slova „magisterského programu“ nahrazují slovy 
„magisterských oborů“. 



Není v
 platnosti

. 

 

Platné 
 vnitřn

nı ́
přn

edpisy
 FHS UK 

najdete na http
s:/

/fhs.c
uni.cz

/FHS-306.htm
l10. Čl. 14 odst. 3 zní: 

„Období elektronického zápisu předmětů pro jednotlivé úseky studia je určeno 
harmonogramem akademického roku. V tomto období je zápis pouze předběžný a 
studenti ho mohou sami dle potřeby měnit. Po uplynutí této lhůty studijní oddělení 
zapíše studentovi zvolené předměty definitivně, jakýkoli zásah do takto zapsaných 
předmětů není studentovi nadále umožněn.“ 

11. V čl. 14 se odstavce 4 a 5 vypouštějí. 
12. Čl. 15 bez nadpisu zní: 

„1. Kontroly studia předmětů jsou zapisovány do informačního systému, a to přímo 
vyučujícími, pouze ve výjimečných případech pak Sekretariátem bakalářského či 
magisterského studia. 
2. Kontrolu studia povinně volitelného a volitelného předmětu je student povinen splnit 
do konce zkouškového období téhož úseku studia, ve kterém byl předmět zapsán. 
3. Kontrolu studia povinného předmětu je student povinen splnit nejpozději do konce 
zkouškového období bezprostředně následujícího úseku studia. 
4. Průběžná kontrola studia probíhá na konci každého semestru na základě údajů 
zapsaných řádně v informačním systému. Na kontroly studia předmětů zapsané jiným 
způsobem není brán zřetel. 
5. Na konci každého úseku studia může student požádat děkana o mimořádné přerušení 
studia, byť nemá uzavřeny všechny studijní povinnosti, a to s uvedením návrhu nápravy 
nesplněných povinností, např. jejich splněním v rámci programu CŽV. 
6.  Na konci každého úseku studia bude studentovi předmět, u kterého neabsolvoval 
předepsanou kontrolu studia předmětu, označen v SIS jako nesplněný (znak =). 
7. Pro konání zkoušek je určeno zejména zkouškové období semestru, ve kterém 
probíhá výuka předmětu. Pro toto zkouškové období vypisuje vyučující termíny 
zkoušek podle čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Termíny vyučující 
vypisuje v SIS. 
8. Termíny podle odstavce 7 jsou určeny pro nejvýše tři přihlášení se daného studenta 
na zkoušku z daného zapsaného předmětu, nejde-li o postup po řádné omluvě podle čl. 6 
odst. 16 věty třetí Studijního a zkušebního řádu univerzity. O řádnosti omluvy 
rozhoduje vyučující. 
9. Vyučující může stanovit, že na opravné termíny se mohou hlásit pouze studenti, již 
byli z dané zkoušky klasifikováni neprospěl, nesmí tím být ovšem nijak dotčena žádná 
ustanovení čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity.  

13. V čl. 15a odst. 1 se slova „Vyhláška děkana v každém akademickém roce“ nahrazují slovy 
„Harmonogram akademického roku“. 

14. Čl. 16 bez nadpisu zní:  
„Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření 
děkana (viz čl. 19 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity).“ 

 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

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

Univerzity Karlovy dne 14. října 2010 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým 
senátem Univerzity Karlovy.*) 

                                                 
*) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento 
vnitřní předpis dne ___________________. 
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l2.  Tento předpis nabývá účinnosti prvního dne letního semestru akademického roku 

2010/2011, přičemž zimní semestr 2010/2011 bude dokončen podle pravidel platných 
na jeho počátku, včetně nápravné lhůty. 

 
 
 
 

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

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

 
 




