
Vyhláška děkana FHS UK č. 4/04 o změnách ve studiu 
Studijní desatero pro učitele a studenty FHS UK 
 
Tento text má sloužit pro praktickou orientaci akademické obce FHS UK (tj. studentů a učitelů) 
v pravidlech, která jsou různě rozptýlena v předpisech a akreditačních materiálech. Snaží se je 
také jednotně a jednoznačně vykládat, abychom si zbytečně nekomplikovali život a šetřili 
nepříjemná „překvapení“, plynoucí např. z neznalosti informačního systému fakulty (IS).  
Je uspořádán do deseti pravidel. Budeme vděčni za každé upozornění na nejasnosti atd. a 
doufáme, že vám tento krátký text pomůže lépe učit a lépe studovat. 
 

1. pravidlo zní: „U čitelé i studenti dodržují harmonogram školního roku vyhlášený 
děkanem.“                   

V každém školním roce jsou tato důležitá data: 
1. 9. se otevírá nabídka pro zimní semestr, tj. období, kdy si studenti vybírají a 
registrují své kurzy pro ZS. 
*1. 10. (podle vyhlášení rektora a děkana) začínají přednášky zimního semestru. 
31. 10. uzavření nabídky pro ZS. Studentská registrace se uzavírá k 15.10. Zbylé dva 
týdny slouží k nápravě omylů a dořešení sporných registrací. 
31. 10. se vykazuje matrika studentů pro MŠMT a musí se tedy o každém rozhodnout, 
zda studuje dál nebo své povinnosti nesplnil, a tedy studium ukončil.  
30. 11. poslední termín pro zápis atestací za LS 2004. Tento termín platí letos 
naposled, od šk. roku 2004/5 platí pro poslední zápis atestací termín 31.10. 
* 7. 1. až 8. 2. řádné zkušební období za ZS 
1. 2. se otevírá nabídka pro letní semestr. 
* 18. 2. začínají přednášky letního semestru. 
31. 3. uzavření nabídky pro LS. Studentská registrace končí 15.3, zbylé dva týdny 
slouží k nápravě omylů a dořešení sporných registrací. Od šk.roku 2004/5 také 
poslední termín pro zápis atestací za ZS. 
*17. 5. konec kurzů v LS. 
*20. 5. až 28. 6. řádné zkušební období za LS. 

* - hvězdičkou označené termíny jsou jen orientační, přesné vyhlašuje rektor a děkan každý rok 
(obvykle tak, aby to bylo pondělí, resp. pátek). Nezapomeňte, že na některých jiných fakultách 
mohou kurzy i zkušební období začínat a končit i o týden  nebo dva dříve nebo později ! 

 
Kromě toho vyhlašuje děkan pět termínů pro přihlášky ke státním zkouškám, 

souborným zkouškám, odevzdávání skeletových překladů,  referátů k programu DK/IB atd.: 
koncem ledna, koncem března, koncem května, koncem června a koncem září. Studentovi, který 
se k tomuto termínu písemně přihlásí k vykonání některé z vyjmenovaných atestací, bude určeno 
datum (do 30 dnů,  v případě červnového termínu do 90 dnů od tohoto termínu), kdy může 
atestaci vykonat. Pro atestace, k nimž se nepřihlásil žádný kandidát, se termín nevypisuje. 
Komentář:  Smyslem těchto termínů pro konání státních a souborných zkoušek je jednak rozložit 
zátěž, jednak umožnit studentům stihnout termíny pro navazující studijní programy (magisterské 
resp. doktorské). Nejlepší termín pro tyto případy je konec března, lze však použít i termín 
koncem května, ne ovšem bez problémů. Termín koncem června a následné vykonání zkoušky 
v září ztěžuje přijetí k navazujícím studijním programům FHS. Zářijový a lednový termín se 
vyhlašuje hlavně proto, aby student nemusel případně platit za další semestr.  
Studium na FHS UK se podle platného studijního a zkušebního řádu kontroluje :  
1) minimálním počtem kreditů za každý rok studia (min. 60, 120, 180, příp. 240 atd. kreditů). 
Z tohoto pravidla nejsou možné výjimky. Naopak studentovi, který studuje jen „minimálně“, se 
studium prodlužuje a hrozí, že bude za studium muset platit.  



2) splněním všech atestací v daném semestru, viz níže, Pravidlo 3. 
3) v prezenčním bakalářském studiu povinností uzavřít alespoň jeden ze dvou segmentů studia 
do konce řádného zkušebního období. Toto pravidlo má vlastně charakter vážného varování a 
jeho porušení zpravidla nevede bezprostředně ke studijní katastrofě. Za každou nesplněnou 
studijní povinnost do konce řádného studijního období je student potrestán „nulou“ v příslušném 
modulu studia a nedostane prémiový kredit. „Nula“ v modulu „nuluje“ segment, k němuž modul 
přísluší. Filosofický, historický a společenskovědní moduly tvoří teoretický segment studia, 
kreativní, komunikativní a kvalifikační moduly tvoří aplikační segment studia. (Příslušnost 
studijní povinnosti k modulu se pozná podle prvního písmene kódu v IS: „F“ znamená filosofický 
modul, „H“ – historický, „S“ – společenskovědní, „C“ – kreativní, „K“ – komunikativní, „Q“ – 
kvalifikační. Výjimečně zapsané kursy z magisterské nabídky spadají pro tento účel pod 
kompetenci kvalifikačního modulu.)  
Jsou-li poslední den řádného zkouškového období oba segmenty „nulové“, obdrží student dopis, 
že jeho studium bylo ukončeno pro nesplnění povinností k zápisu do dalšího období. Student, 
který do 30 dnů všechny chybějící povinnosti splnil, může požádat děkana o přezkoumání tohoto 
rozhodnutí.  
 

2. pravidlo zní: „U čitel je oprávněn atestovat pouze studenta, který si atestační 
povinnost řádně zaregistroval v IS, student je naproti tomu povinen splnit  
v příslušném  studijním období každou atestační povinnost, kterou si zaregistroval.“ 

Při nedodržení pravidla: neoprávněná atestace se studentovi nezapočítává do kurikula, chybějící 
atestace má posléze za následek ukončení studia pro nesplnění podmínek pro zápis do dalšího 
období studia. 
Náprava: po ukončení registrace (31.10, resp. 31.3. v běžném školním roce) může zápis doplnit 
pouze proděkan pro studijní záležitosti. Zároveň může zahájit s příslušným studentem 
disciplinární řízení pro porušování řádného chodu školního roku. 
V IS nezaregistrovaná povinnost zapsaná v indexu studenta bude studijním oddělením  opatřena 
razítkem: „nezapočítává se do kurikula“, student může požádat příslušný modulární seminář o 
započítání výsledku této atestace výhradně formou prémiových bodů, které se ovšem počítají do 
stanoveného limitu (nejvýše 20 pro jeden modulární  seminář a nejvýše 30 celkem za celé 
studium). V žádném případě nelze reklamovat takto získané kredity u souborných či jiných 
standardních atestací. 
Komentář: podle vysokoškolského zákona je studentem ten, kdo se pro příslušné období studia 
(tj. na FHS semestr) řádně zapsal. Studentovi, který se řádně nezapsal nebo nesplnil podmínky 
zápisu, je studium podle tohoto zákona ukončeno.  
 

3. pravidlo zní: „Atestace mohou být do IS zapsány nejpozději 31. 3. pro zimní semestr 
školního roku a 31. 10. pro letní semestr příslušného školního roku.“  

Při nedodržení pravidla: později nelze atestaci do systému zapsat v žádném případě. Atestace 
chybějící k výše uvedeným datům mají za následek ukončení studia příslušného studenta pro 
nesplnění podmínek zápisu do dalšího období  (v té době je už student k dalšímu studiu zapsán 
pouze podmínečně). Student může přes studijní oddělení požádat děkana o přezkoumání 
příslušného rozhodnutí.  
Náprava: a) vedoucí příslušného modulu může studentovi zapsat „nouzovou atestaci“ – zápis 
P/1 v IS za 1 kredit. To umožňuje studentovi pokračovat ve studiu a používá se zpravidla u kursů, 
které jsou do nabídky FHS zařazeny z programů jiných fakult. Tato atestace znamená, že student 
si nemůže zapsat kurz navazující a nemůže v budoucnu reklamovat absolvování příslušného 
kursu ani žádat o jeho uznání. Vedoucí příslušného modulu není oprávněn udělovat nouzovou 
atestaci u interních kursů bez konzultace s učitelem příslušného kursu, příp. děkanem fakulty, pro 
atestační povinnosti s vyšší dotací než 3 kredity nelze nouzové atestace používat.  
b) vedoucí příslušného modulu může výjimečně a jen z důvodů, které nastaly bez zavinění 



studenta, atestaci přesunout do následujícího semestru. V tomto případě zapíše vedoucí modulu 
do IS atestaci P/0 a zapíše povinnost do studentova programu v příštím semestru.      
Komentář: Smyslem opatření je vyvodit důsledky z toho, že na FHS UK je základním obdobím 
studia semestr a zabezpečit pro učitele alespoň krátká období ve školním roce, kdy nemusí 
zkoušet. Kromě období letních prázdnin, kdy učitelé čerpají dovolenou a zpravidla nezkoušejí, se 
nezkouší od 31.10. do začátku zimního zkouškového období  a od 31. 3. do začátku letního 
zkouškového období, přičemž souborné a úvodní zkoušky i kolokvia DK/IB probíhají  fakticky 
celoročně. 

 
4. pravidlo zní: „U čitel je povinen vypsat pro každý kurz, který atestuje, nejméně tři 

termíny v řádném zkouškovém období a nejméně dva mimořádné.“ 
Náprava: Pokud učitel nevypisuje termíny řádně, oznámí to student vedoucímu modulárního 
semináře, který kurs spravuje. Pokud učitel zkouší ve svých konzultacích, musí v průběhu 
zkouškových období tyto konzultace konat pravidelně a v dostatečné kapacitě. Pokud tomu tak 
není, nápravu zjedná příslušný modulární seminář. 
Komentář: Ve smyslu studijního řádu UK má student právo na 3 pokusy o každou atestaci.  
Student, který se v řádném termínu o atestaci vůbec nepokusí, ztrácí s koncem tohoto období 
nárok na jeden pokus, je automaticky atestován N/0 za každou nesplněnou povinnost. 
Učitel může stanovit podmínky pro udělení tzv. nouzové atestace, může rovněž udělovat 
nouzovou atestaci provizorně, ovšem poslední zápis do IS musí provést do 31.3., respektive 
31.10. každého školního roku. Učitel není oprávněn posunout termín atestace za tuto hranici, 
eventuální výjimečný přesun atestace je v kompetenci modulárního semináře. Nouzová atestace 
není nároková, učitel ji není povinen udělit, může ji však studentovi udělit také vedoucí 
příslušného modulárního semináře. 
 

5. pravidlo zní: „Povinné zkoušky (souborné a úvodní zkoušky) se neregistrují do 
semestru, nýbrž do zvláštního studijního období, nazvaného Zkoušky. Zde jsou také 
registrovány zkoušky z certifikovaných programů, souhrnné atestace za přednášky 
s vyžadovanou četbou a součet kreditů za program DK/IB.“  

Student se k souborným zlouškám („skeletovým atestům“) přihlašuje v pěti výše uvedených 
termínech děkanského harmonogramu. První pokus o referenci a disputaci musí student vykonat 
do konce řádného zkouškového období 2. semestru studia, o filosofický a jeden z historických 
atestů do konce řádného zkouškového období 4. semestru, o zbývající historický atest do konce  
řádného zkouškového období 6. semestru.  Student, který neodevzdá skeletový překlad (resp. 
bakalářskou práci) do konce řádného zkouškového období 5. (resp. 6.) semestru studia, ztrácí 
nárok na jeden ze tří pokusů. První pokus o atestaci z úvodních zkoušek musí student vykonat do 
konce řádného zkouškového období semestru, v němž byly pro jeho ročník vypsány příslušné 
úvodní kursy nebo soustředění pro studenty kombinované formy studia. Ve všech případech je to 
buď první nebo druhý semestr studia, pouze pro úvod do filosofie je stanoven až třetí semestr 
studia. Všechny úvodní zkoušky musí student složit do konce mimořádného zkušebního období 
třetího semestru studia, jinak je jeho studium ukončeno. 
Do studijního období „Zkoušky“ si student studijní povinnosti neregistruje, jsou mu zapsány 
studijním oddělením automaticky na počátku studia. Nepovinné zkoušky zapisuje studentovi do 
tohoto období sekretariát IZV FHS UK u bakalářského studia, respektive sekretariát IMS FHS 
UK u magisterských programů.  
 

6. pravidlo zní: „Program DK/IB se zapisuje v každém semestru. Referáty sepsané 
podle požadavků atestujících učitelů se odevzdávají výhradně prostřednictvím 
příslušné Podatelny DK/IB.“ 



Podatelna DK/IB je přístupná jak z www stránek FHS UK, tak z IS, a je otevřena trvale. 
Atestující učitelé jsou povinni podané referáty opravit vždy do 30 dnů od nejbližšího z pěti 
termínů podle harmonogramu.  
Náprava: Nejasnosti a chyby při realizaci programu DK/IB je povinen odstranit garant 
programu. Jeho rozhodnutí podléhají kompetenci vedoucího kvalifikačního modulu,  eventuální 
odvolací instancí pro dořešení sporů je děkan. 
Komentář:  Knihy ze seznamu pro DK/IB mohou být vyřazeny jen jednou ročně, k 1.10. Nové 
tituly může Rada DK/IB zařazovat kdykoli. 
 

7. pravidlo zní: „ Úspěšnost studenta FHS UK lze vyjádřit číslem, a to jak na konci 
studia, tak průběžně. Tato úspěšnost jako poměr získaných kreditů ze standardních 
atestací oproti maximu získatelných je základním kritériem pro udělování 
prospěchových stipendií, doporučení k zahraničním studijním pobytům i k účasti 
v kursech s omezeným počtem účastníků.“ 

Výpočet úspěšnosti ve studiu a převod do různých škál hodnocení studia se provádí automaticky 
a za její provedení odpovídá studijní oddělení, přezkoumat správnost výpočtu je oprávněn 
správce IS, odvolací instancí je děkan. 
Komentář: Závěrečný výsledek ve studiu humanitní vzdělanosti je dán ziskem kreditů ze 
souborných zkoušek (tzv. skeletových atestů). Nejlepší možný souhrnný výsledek je 155, 
výsledek lepší nebo rovný 120 zakládá závěrečnou atestaci „výborně“, výsledek lepší nebo rovný 
85 zakládá atestaci „velmi dobře“, výsledek lepší nebo rovný 60 zakládá celkovou atestaci 
„dobře“. Atestace „výborně“ dává nárok na přijetí do navazujících magisterských programů FHS 
bez přijímací zkoušky (pokud uspěje u standardní zkoušky z angličtiny pro magisterské programy 
FHS), atestace „velmi dobře“ posílá kandidáta do konkurence s bakaláři z jiných fakult, atestace 
„dobře“ znamená, že v rámci přijímacího řízení magisterských programů budou jeho 
„Předpoklady pro studium“ hodnoceny max. 1 bodem a může být přijat pouze výjimečně, při 
nedostatku lepších kandidátů.  
Obdobně jsou vypracovány hodnotící škály pro výsledek za celé studium i pro magisterské 
programy, založené na vyhláškách kateder, schválených děkanem. 
Pro průběžné výsledky ve studiu se sečtou získané kredity ze souborných a úvodních zkoušek, 
přičte se jedna za každý prémiový kredit získaný navíc u standardně atestovaných kursů a odečte 
jedna za každou nouzovou atestaci nebo atestaci „N“. Tento součet se dělí maximem, jež student 
mohl ze souborných a úvodních atestací získat. Výsledek v procentech se promítne do škály po 
deseti procentech tak, že výsledek nad 90 procent zakládá atestaci „A plus“ v americké škále, 
výsledek pod 10 procent zakládá atestaci „D“ v téže škále. Tato desetistupňová stupnice je 
snadno převeditelná i na trojstupňový evropský systém pracující se stupni „výborně“ – výsledek 
lepší než 80 procent, „velmi dobře“ – výsledek lepší než 40 procent a „dobře“ – výsledek lepší 
než 10 procent. 
  

 
8. pravidlo zní: „Pro kapacitn ě přeplněné kursy platí: přednost může být dána 

statutem kursu (přednost pro magisterské studijní programy, příslušnost 
k certifikovaným programům apod.). Jinak si účastníky kursu vybírá učitel, který  
jejich registraci v IS potvrdí a změní ji tak v závazný zápis. Takto učitelem 
„zapsaný“ student se již nemůže odregistrovat. Platí v každém případě seznam 
registrovaných studentů v IS (viz pravidlo 2).“ 

Náprava: Pokud učitel nerozhodne o účastnících kursu včas, provede výběr po konzultaci s ním 
vedoucí příslušného modulu. Pokud tak neučiní do uzavření nabídky, potvrdí správce IS 
registraci všem zájemcům. Studenti jsou povinni sledovat postup své registrace v jednotlivých 
přeplněných kursech, přijmout zápis, nebo se včas odregistrovat. Na reklamace po uzavření 
nabídky nebude brán zřetel a následná atestace bude vyžadována.  



Kritériem pro výběr v přeplněných kursech by do budoucna měla být přednost studentů s lepšími 
studijními výsledky (viz Pravidlo 7). 

 
Komentář: Výhodou i nevýhodou liberálně koncipovaného studia je možnost relativně dlouhé 
registrace jednotlivých kursů. Tato zásada na jedné straně komplikuje výuku a vede k přelévání 
studentů z jednoho kursu do druhého. To je nutné zlo, které ovšem souvisí s tím, že účast na 
přednáškách není povinná. V kurzech kapacitně přeplněných se jednou zapsaný student už 
nemůže z kursu odregistrovat.  

  
9. pravidlo zní: „Certifikované programy se  od šk.roku 2004/5  neregistrují 
v semestrálních zápisech. Zkoušku, jíž jsou završeny, zapisují na žádost studenta do 
studijního období „Zkoušky“ sekretariáty IZV respek tive IMS FHS UK.“ 

Náprava: Každý certifikovaný program má odpovědného garanta, který ručí za správný průběh 
programu vedoucímu modulárního semináře, který má certifikovaný program ve své nabídce. 
Komentář: Význam certifikovaných programů bude narůstat, zejména v bakalářském studiu u 
studentů, jejichž studijní aspirace není vysoká a nemají aspiraci pokračovat ve studiu 
v magisterském stupni. Absolvování alespoň jednoho certifikovaného programu dává možnost 
ukončit bakalářské studium alespoň  s atestací „dobře“, i když student nezískal povinný 
minimální počet 85 kreditů ze souborných zkoušek. Toto minimum se mu následně  snižuje o 
tolik kreditů, kolik získal u závěrečné zkoušky z certifikovaného programu. Absolvent 
certifikovaného programu může také požádat o snížení maxima pro bakalářskou práci. V těchto 
případech se požadované minimum ze souborných zkoušek dále snižuje, nesmí však klesnout pod 
60 kreditů. 
 

10. pravidlo zní: „Studium je třeba od počátku koncipovat s ohledem na jeho úspěšné 
završení.“  

Student volí své kursy, knihy z programu DK/IB, text pro skeletový překlad zejména s ohledem 
na úspěšné vykonání soborných zkoušek a kvalitu závěrečné práce. K podstatě bakalářského 
studia humanitní vzdělanosti patří právě to, že není předepsána cesta k závěrečným metám studia. 
Student má i zde svobodu volby, nepostupuje-li však s ohledem na cíl a celek studia, nemůže 
studovat úspěšně. 
Náprava: studentovy představy o studiu má korigovat:  
1) Letní škola, jejíž smysl spočívá v představení liberálního pojetí studia a výkladu studijního 
systému na FHS UK, ale také ve vyjasnění základních rozdílů středoškolského a 
vysokoškolského studia. Letní škola má studenta přesvědčit o nutnosti změnit dosavadní styl 
studia – dosud se učil ze sešitu, teď se musí naučit učit z knih – a navrhnout mu náležité tempo 
práce. Během prvního semestru se ukáže, kdo vzal doporučení z Letní školy vážně a kdo nikoli. 
Procento kolísá mezi 25 a 75 procenty studentů prvních ročníků.  
2) tutor – smyslem této studentovy volby je změnit špatně položenou otázku: „co chci studovat?“, 
nebo ještě hůře: „co mne zajímá?“ na správně položenou otázku: „u koho chci studovat“, nebo 
ještě lépe: „od koho se chci naučit jeho metodě práce?“  
3) dalším krokem studenta je volba a registrace tématu skeletového překladu a projektu 
bakalářské práce. V této fázi už má student jasný signál, zda jde správným směrem nebo bloudí. 
Není to počet získaných kreditů, nýbrž výsledky standardních atestací. 
4) Důležitý korigujícím a orientujícím prvkem pro bakalářské studium humanitní vzdělanosti je 
také program Tutoriál a s ním spjatá obligatorní kolonka semestrálního zápisu „Prémiové body za 
práci v modulárních  seminářích“. Tyto dvě vzájemně spjaté studijní povinnosti se vztahují pouze 
na studenty prezenční formy bakalářského studia a to pouze v prvních šesti semestrech standardní 
doby studia. Vyhodnocují se dvakrát v roce k poslednímu dni řádného zkouškového období. 
Doyen sboru tutorů zkontroluje studijní výsledky všech studentů a koriguje návrhy jednotlivých 
tutorů. Student může touto formou získat v každém semestru maximálně 4 prémiové kredity, dva 



za každý z uvedených programů. Dva prémiové kredity za práci v MS získává student, který 
v termínu splnil všechny povinnosti semestrálního zápisu a úspěšně vykonal všechny povinné 
zkoušky předepsané k tomuto termínu. Pouze tento student může získat také další dva prémiové 
body za program Tutoriál. Jeden prémiový bod získává student, který řádně uzavřel alespoň jeden 
ze dvou segmentů studia, viz  výše pravidlo 1., tento student může získat za program Tutoriál 
max. 1 kredit. Osud studenta s oběma nulovými segmenty je popsán v pravidlu 1. Atestace „N/0“ 
za program Tutoriál vyjadřuje neochotu tutora  k další spolupráci. Doyen ji upraví na „NP/0“ a je 
povinen pomoci postiženému studentovi při volbě tutora nového. Atestace „P/0“ je v tomto 
případě pokládána za chybnou a je doyenem  opravena na „NP/0“. Program Tutoriál bez vazby na 
prémiové body za práci v modulárních seminářích je přístupný studentům kombinované formy ve 
všech semestrech jejich studia, přístupný je i studentům prezenční formy studia, kteří studium 
protahují nad standardní dobu. 
Komentář: Dosavadní desetiletá zkušenost ukazuje, že studium humanitní vzdělanosti není 
snadné. Klade totiž nároky na samostatnost, na niž studenti nejsou zvyklí. Málo studentů jde 
správným směrem a rozumí tomu, že studium je třeba od počátku budovat a stavět jako celek, 
nikoli volit nahodile cestu nejmenšího odporu. Po prvním semestru se oddělí skupina 
neúspěšných, která zatím v žádném roce neklesla pod 30 procent přijatých uchazečů, ale ani 
zbytek úspěšných nemá vyhráno. Po absolvování povinných předpokladů popustí studenti otěže 
své fantazii a jejich volba kursů je různorodá, poplatná módě a radám starších – zpravidla 
neúspěšných – kolegů. Jen výjimečně si student dobrovolně buduje program studia tak, aby 
úspěšně složil standardní a souborné zkoušky a napsal kvalitní práci. Výběr kursů je zpravidla 
nesourodý, minimalistický, stejně jako výběr z četby. Řada studentů promarní první rok studia, 
protože se snaží vyhnout programu DK/IB. A tak nad nimi budoucí atesty visí jako vzdálená 
hrozba, kterou se snaží co nejvíce odkládat. 
Takto lze promarnit nejen první rok studia, ale celé studium.  
 
Vzorová kalkulace bakalářského studia: 
Po 1. semestru asi 40 kreditů, z toho 15-20 za úvodní zkoušky a jazykové souborné zkoušky. 
Po 2. semestru asi 90 kreditů, z toho nejméně 20 za povinné zkoušky a 10-20 za DK/IB, zejména 
k souborným zkouškám z historie a filosofie. 
Po 4. semestru asi 180 kreditů, z toho nejméně 45 za povinné zkoušky a 30-40 za DK/IB. 
Ve třetím roce studia dokončí student povinné atestace za asi 70 bodů a chce-li pokračovat 
v magisterském studiu, složí certifikovanou zkoušku z angličtiny. 
Podle tohoto rozvrhu může student absolvovat za 3 roky a jeho výsledné hodnocení bude 
nejméně „velmi dobré“ (85 až 119 za souborné zkoušky). 
 
Příklad špatné kalkulace studia: 
Po 1. semestru méně než 30 kreditů, z toho méně než 10 za povinné zkoušky. 
Po 2. semestru překročí minimum 60 bodů nejvýše o 5 a to ještě na poslední chvíli, koncem října,  
a ze standardních zkoušek nemá víc než 15. 
Po 3. semestru má méně než 100 kreditů, ze standardních zkoušek nepřekročil 20. 
Po 4. semestru student překročil minimum 120 nejvýše o 10 a součet bodů za povinné zkoušky 
nepřesahuje 30. V DK/IB nemá víc než 20 kreditů. 
Takový student neskončí včas, bude za studium nucen platit a jeho výsledné hodnocení bude 
podprůměrné. Šance do magisterského studia: nepatrné. 
 
 
doc. Z. Pinc, proděkan pro studium a doyen sboru tutorů       prof. Jan Sokol, děkan 
 
25.6.2004 
 



Vyhláška děkana FHS UK č. 4/04 o změnách ve studiu – 
doplnění změn 

 

Doporučuji seznámit se s aktualizovanou verzí „Studijního desatera pro učitele a studenty FHS 
UK“. Změny jsou sice vesměs drobné, ale dobrá znalost předpisů předchází některým 
nepříjemným překvapením. 

Z iniciativy akademického senátu FHS UK se od ak. roku 2004/5 zkracuje délka mimořádného 
zkouškového období o jeden měsíc v každém semestru, tzn. že poslední atestace za příslušný 
semestr musí být do IS zaneseny do 31.10., respektive 31.3. Pro studijní období „Léto2004“ však 
ještě platí vyhlášení z loňského ak. roku, tzn. že atestace v tomto období lze konat až do 30.11. 
2004. 

Magisterské studium 

V souvislosti s reakreditacemi dochází ke drobným změnám v magisterských programech, jež 
vyřeší vyhlášky kateder. Pouze pro nově přijaté studenty oboru Obecná antropologie – 
integrální studium člověka je změna zásadnější. Od akademického roku 2004/05 je studium 
dvouleté a studenti si vybírají jednu kombinaci z děkanem vyhlášených specializací.  Pro letošní 
rok vyhlašuji všechny 4 akreditované kombinace, tj. kulturní  sociální a lingvistická antropologie 
v kombinaci s: a) fyzická antropologie, b) filosofická antropologie, c) historická antropologie, d) 
humánní etologie.  Tato volba se týká pouze nově přijatých studentů, studenti vyšších ročníků 
studují podle dosavadních pravidel, případné modifikace vyjádří vyhláška katedry antropologie, 
jež podléhá schválení děkana. 

Protože fakulta získala akreditaci navazujícího dvouletého magisterského programu genderových 
studií, vypsal jsem jej pro přijímací řízení pro ak. rok 2005/6 a od tohoto akademického roku 
bude tento studijní program na FHS UK také vyučován. Naproti tomu akreditační řízení 
navazujícího studijního programu psychologie zdraví dosud nebylo ukončeno. Z toho plyne, že 
tento program nebyl pro přijímací řízení vyhlášen a nebude v ak. roce 2005/6  na FHS UK 
vyučován. 

Bakalářské studium 

Změny v bakalářském studiu humanitní vzdělanosti mají toto studium vesměs usnadnit a 
vycházejí z logiky studijních pravidel tohoto programu; mohou být tudíž zaváděny průběžně.  

Základní změna vyplývá ze zavádění jednotného evropského kreditního systému  (ECTS) na UK. 
Kreditní systém užívaný na FHS UK byl od počátku budován tak, aby byl s tímto evropským 
systémem kompatibilní, proto je přechod poměrně snadný: mění se pouze pravidla, podle nichž 
se vypočítává úspěšnost ve studiu, kdežto dotace kredity, její vazba na časovou zátěž a způsob 
zápisu do IS i do indexů zůstává beze změny. 

Evropská norma vyžaduje, aby tříletý program byl dotován 180 ECTS kredity , které se odvozují 
ze studijní zátěže a nevyjadřují kvalitativní hodnocení studenta. Tyto kredity se na FHS 
započítávají do dvou skupin: do první se počítají pouze výsledky ze souborných zkoušek 
(„skeletových atestů“), do druhé standartní atestace za semestrální kurzy, kredity za četbu DK/IB 
atd.  V první  skupině musí každý student splnit všech 7 souborných zkoušek a získat z nich v 
součtu minimálně 60 kreditů. Ve druhé skupině musí student získat minimálně 120 kreditů. 
Sem se započítávají kredity za standardně hodnocené (2 kredity) semestrální kursy a kredity 



získané za program DK/IB. K takto získaným kreditům lze navíc získat 5 kreditů za každý  
certifikovaný program úspěšně ukončený zkouškou, 2 kredity za úspěšně absolvované dvou až 
třísemestrální přednášky a 5 kreditů za úspěšně absolvované čtyř až šestisemestrální přednášky 
s požadavky na četbu DK/IB (v IS se poznají podle římských číslic za názvem). Do této skupiny 
se dále započítávají kredity, získané v rámci pravidel ECTS na jiné (i zahraniční) univerzitě nebo 
na jiné fakultě UK. Kurzy, absolvované mimo FHS a mimo pravidla ECTS, může vedoucí 
příslušného modulu uznat ve standartní hodnotě 2 kredity za semestr.  

Hodnocení kvality studia vyjadřují kvalitativní kredity . Mezi ně se počítají kredity za souborné 
zkoušky a za 6 povinných úvodních zkoušek, prémiový kredit za každou tříkreditovou 
semestrální atestaci, prémiové body za práci v modulárních seminářích, kredity za program 
tutoriál a pod. Naopak jednokreditové „nouzové“ atestace se zde odečítají. Algoritmus 
průběžného hodnocení studenta je popsán v Desateru pro učitele a studenty, pro závěrečné 
hodnocení jsou rozhodující pouze kredity za souborné zkoušky. Student, který jich získal 60 až 
84, je hodnocen známkou „dobře“, pokud získal 85 až 119, je hodnocen známkou „velmi dobře“ 
a 120 až 155 známkou „výborně“.    

Základní pravidlo, že pro postup do dalšího ročníku je třeba minimálně 60 kreditů krát počet 
odstudovaných let (tedy: 60,120, 180, případně 240, 300 v jednotlivých letech studia), se nemění. 
Pro tuto kontrolu se ale sčítají  všechny získané kredity, včetně kvalitativních i nouzových 
atestací.  

Mění se však pravidlo pro konáních státních zkoušek v bakalářském studiu humanitní 
vzdělanosti. K této zkoušce může přistoupit pouze student, který získal ve druhé skupině ECTS 
kreditů minimálně 120 kreditů. Toto kontrolu provede sekretariát IZV UK při přijímání přihlášky 
ke státní zkoušce. Příslušná komise již nebude kontrolovat celkový počet kreditů, ale pouze 
výsledek prvé skupiny, tj. souborných zkoušek. Student u státní zkoušky neuspěl, pokud ani po 
obhajobě nezískal aspoň 60 kreditů ze všech souborných zkoušek.   

Poznámka: Od ak. roku 2004/5 tedy bude možné ukončit studium i s nižším počtem kreditů než 
300. Nebude to však běžné, neboť pro tento účel se 60 kreditů ze souborných zkoušek počítá 
vlastně dvakrát. Počítejte se mnou: k povinnému minimu 180 kreditů ECTS průměrný student 
získá kolem 100 kvalitativních kreditů za souborné zkoušky, za úvodní zkoušky asi 20 a asi 40 
prémiových kreditů, což v součtu 300 bohatě přesahuje. Strategie studia popsané v Desateru však 
nabývají na významu a nástroje pro posuzování žádoucího přístupu na účinnosti. 

Další změny se týkají převážně studentů prvních ročníků: 

Od ak.roku 2004/5 se zavádí jako povinná úvodní zkouška „Úvod do antropologie“ a  kurz  
„Prolegomena ke studiu dějepisu“ se přizpůsobuje ostatním společenskovědním úvodům: nadále 
bude pouze semestrální a bude nabízen ve dvou variantách. Zavádí se šestá úvodní zkouška 
„Úvod do historie“, jež se hodnotí (jako ostatní úvodní zkoušky) z maxima 5 kreditů. 

Místo možnosti snížení rozsahu bakalářského překladu (žádostem o toto snížení podaným po 
31.10.2004 nelze vyhovět) zavádíme od ak. roku 2004/05 možnost zvolit soubornou zkoušku 
„Ověření jazykových kompetencí“, kterou tvoří překlad v rozsahu asi 75 stran textu (A, N nebo 
F, max. 15 kreditů) a obdoba dosavadní certifikované zkoušky (CERT, max. 15 kreditů). Tuto 
zkoušku ovšem lze konat pouze z angličtiny a student ji nemůže konat ani započítat dvakrát. 
Studenti vyšších ročníků, kteří zkoušku CERT úspěšně absolvovali, ji nemusí opakovat. Možnost 
standartního překladu v rozsahu cca 150 str. textu z angličtiny, němčíny nebo francouzštiny (max. 
30 kreditů) zůstává zachována. 



 

Poznámka: Chystaná nová akreditace (zatím schválená VR FHS) předpokládá do budoucna 
sloučení obou historických souborných zkoušek, jež budou hodnoceny z maxima 25 kreditů a 
vytváří tak prostor pro vznik souborné zkoušky za společenskovědní modul, jež se bude hodnotit 
z maxima 15 kreditů. Tato změna ovšem vstoupí v platnost nejdříve v ak. roce 2005/6 a odkládat 
historické atesty se tedy studentům nedoporučuje.  

 

 

V Praze 28.7.2004     Prof. Jan Sokol 

 

 

 

Vyhláška vstupuje v platnost dnem 1.10.2004. 
        
 


