
Základní průvodce studijními předpisy na FSV pro studenty  

 

Základní předpisy pro studium: 

 

1) zákon o VŠ (z.č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména §§ 44-69 (viz např. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach ) 
 

2) Studijní a zkušební řád UK (viz https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta), 

dále jen SZŘUK 
 

3) Pravidla pro organizaci studia FSV UK (viz https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-

studenta ), dále jen PRAVIDLA 

 

Základní informace o pravidlech pro studium: 

1) Maximální délka studia je v bakalářském cyklu 6 let, v magisterském cyklu 5 let. Doba 

přerušení studia se do maximální doby započítává! (čl. 4 odst. 12 SZŘUK).  

2) Povinný či povinně volitelný předmět na FSV UK je možné si zapsat nejvíce dvakrát, 

volitelný pouze jednou. V případě, že student nesplní povinný předmět ani po druhém 

zapsání dochází k ukončení studia. (čl. 5 PRAVIDEL a čl. 7  odst. 9 SZŘUK). Pokud se 

student nemohl v prvních dvou týdnech výuky na kurz zapsat (např. pro vážnou nemoc, 

zranění, atd.) má možnost ve 2.-6. týdnu výuky toto vyřešit skrze žádost. Student může 

žádat o zrušení registrace kurzu nejpozději do konce zkouškového období, zejména v 

případě, že ze zdravotních důvodů nemůže kurz ukončit (čl. 5 odst. 3 PRAVIDEL). 

3) Zkoušku z předmětu je možné konat nejvýše třikrát. (čl. 8 odst. 14 SZŘUK), v případě 

zápočtu, kde se píše test, je možné test opakovat jednou (čl. 6 odst. 2 PRAVIDEL). 

4) Zápis do předmětu probíhá výhradně přes SIS UK, lhůta končí na konci prvního týdne 

výuky a začíná minimálně 5 dní před započetím semestru (čl. 9 odst. 4 PRAVIDEL), 

uživatelské jména a heslo získáte společně s ISIC kartou. V případě, že si zapomenete 

předmět zapsat, lze v průběhu výuky (do 6. týdne) podat žádost na studijní oddělení, 

žádost musí podepsat garant Vašeho studia. Žádost se podává vždy prostřednictvím 

podatelny nebo zašle poštou.  

5) Pro postup do dalších ročníků je třeba mít vždy minimální počet splněných kreditů.  
 

Pro zápis do vyššího ročníku je třeba získat tyto minimální 

počty kreditů: 

(počítají se i kredity za uznané předměty!): 
 

a.    v bakalářských studijních programech: 

i. 45 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia 

ii. 90 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia 

iii. 135 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia 

iv. 180 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia 

v. 180 kreditů pro zápis do šestého ročníku studia   

 

b. v magisterských studijních programech: 

i. 45 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia 

ii. 90 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia 

iii. 120 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia 

iv. 120 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia. 
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6) Důležité osoby, na které se obracejte s problémy při studiu: Garanti viz tabulka dále, pokud 

nepomůže garant obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti (soukup@fsv.cuni.cz). 

 

 Garanti studia  

INSTITUT JMÉNO OBOR 

IES doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. Bc. 

  Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Mgr.  

      

IKSŽ doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
MS- Bc., Mgr. 
i kombi 

  doc. PhDr Filip Láb, Ph.D.  MKPR 

  doc. PhDr. Barbora Osvaldová Ž – Bc., Mgr. 

      

IMS doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 
MTS,TS (Bc., 
Mgr.) 

  doc.. PhDr.Ota Konrád, Ph.D. SKS,CNS  

 doc.. PhDr.Michal Kubát, Ph.D. NSS 

      

IPS doc. Michelle Perottino, CSc. PMV-Bc. 

 prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. PVP-Bc. 

  prof. PhDr. Blanka Říchová,CSc. P-Mgr. 

  doc. PhDr. Jan Karlas, MA, PhD. MV-Mgr. 

  doc.PhDr. Běla Plechanovová,CSc. BS-Mgr. 

      

ISS doc. PhDr. Pavol Frič, CSc. SOSP - Bc. 

  doc. PhDr. Jakub Grygar, Ph.D. SOSA  - Bc. 

  doc. PhDr. Martin Hájek, Ph.D. Soc. - Mgr. 

  prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. VSP 

 

 

V případě problémů neváhejte přijít osobně, 

 

Petr Soukup (https://fsv.cuni.cz/contacts/people/52945274 )  

 

Proděkan pro studijní záležitosti 

 

Hollar, místnost 209 
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