
Informace pro studenty 
k zápisům 1. ročníku 



Základní dokumenty



Studijní a zkušební řád 

• Alfa a omega všech univerzitních dokumentů týkajících se 
studia. Vše, co se tu děje, se děje na základě SZŘ JU. 

• Je nutné jej znát – znát svá práva a povinnosti.

https://www.jcu.cz/images/UNIVERZITA/Dokumenty/vnitrni-
predpisy-JU/studijni-a-zkusebni-rad-jihoceske-univerzity-v-
ceskych-budejovicich-pdf.pdf

https://www.jcu.cz/images/UNIVERZITA/Dokumenty/vnitrni-predpisy-JU/studijni-a-zkusebni-rad-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-pdf.pdf


Další dokumenty

• Zákon o vysokých školách (111/1998) 
• Opatření rektora 
• Opatření děkana – regulují chod některých segmentů studia a 

chodu fakulty. 
– Zvláště OD 290/2021 „k organizaci studia a státních 

rigorózních zkoušek na TF JU“ 

https://www.tf.jcu.cz/images/TF/fakulta/dokumenty/platna-
opatreni-dekana/2021/od-290-opatreni-dekana-
studium_novela.pdf

https://www.tf.jcu.cz/images/TF/fakulta/dokumenty/platna-opatreni-dekana/2021/od-290-opatreni-dekana-studium_novela.pdf


Harmonogram ak. roku 

• Všechna důležitá a klíčová data a termíny. 
• Jejich zmeškání často končí problémy, velkými problémy či 

ukončením studia. 
• První povinnosti: 

– Upřesňující zápis (tj. ukončení zápisu předmětů na ZS): do 22. 
9. 

– Imatrikulace: 6. 10. ve 14:00
– Začátek výuky: 29. 9. (KS 1. 10.) 

• Dobré si data na začátku semestru přepsat do diáře 

http://www2.tf.jcu.cz/~hovjacka/studium/Harmonogram%20TF%20J
U%202022_23.pdf

http://www2.tf.jcu.cz/%7Ehovjacka/studium/Harmonogram%20TF%20JU%202022_23.pdf


Studijní plány
a průběh studia 



Studijní plány – kredity 

• Kredit: ohodnocení náročnosti 
předmětu (25–30 hodin práce)

• Celkem za studium 180 kreditů (bakalářské programy) či 120
kreditů (navazující magisterské programy), tj. průměrně 30 za 
semestr. 



Studijní plány – předměty

• Předměty „A“ (povinné) 
– musíte je splnit 
– je možné si je zapsat během studia max. 2x 
– mají doporučený ročník, je dobré jej respektovat 

• „Křížkové“ předměty 
– vybrané povinné z 1. semestru 
– musíte je splnit v prvním semestru studia  



Studijní plány – předměty

• Předměty „B“ (povinně volitelné) 
– v blocích: z každého bloku si musíte zapsat a získat 

předepsaný počet kreditů, nebo 
– musíte splnit jeden (celý) blok z několika, tj. de facto si tím 

volíte specializaci (odborné zaměření): 

• Předměty „C“ (volitelné), všechny ostatní na celé univerzitě. 



Studijní plány – kde je najdu?  

• Nacházejí se v IS STAG
(Prohlížení  Programy a obory/spec.)



Studijní plány – maior/minor  

• Programy Teologie, Filosofie a Religionistika lze studovat jako 
– maximus
– maior 
– minor 

• Kde najdu studijní plány? 
• Kdy? 

– rozhodnout se a zažádat do 31. března 1. ročníku 



Studijní plány – strategie

- Každý semestr je třeba si zapsat
alespoň 20 kreditů. 

- Za 1. semestr musíte získat alespoň 20 kreditů 
- Za první dva semestry musíte získat alespoň 40 kreditů 
- Za každé čtyři po sobě jdoucí semestry musíte získat alespoň 

80 kreditů. 
- Pozor na prerekvizity, tj. některé předměty si můžete zapsat, 

až splníte jiné! 



Používané systémy

- IS STAG 
centrální údaje týkající se studia 

- Moodle
studijní materiály vázající se k jednotlivým předmětům 

- MS Teams
studijní materiály, ale hlavně nástroj pro distanční výuku 



Pár praktických věcí



Praktické věci – výměry 

- Standardní doba studia + 1 rok je „zdarma“ 
- pro bakaláře jsou to 4 roky
- pro navazující magistry jsou to 3 roky 

- Započítává se jakékoli předchozí neúspěšné studium daného typu 
studia.  

- Po uplynutí této doby Vám přijde výměr na každých 6 započatých 
měsíců studia (nyní mezi 15 000 a 16 000 Kč). 

- Po načtení dat ze státní matriky se Vám údaje o počtu dnů 
„bezplatně“ a „celkem“ ukazují ve STAGu v pravém horním rohu. 



Praktické věci – UDR 

- Uznaná doba rodičovství: 
máte-li dítě do 3 let věku. Stačí to doložit na studijním oddělení. 

- Výhody: 
- možnost individuálního studijního plánu (tj. automatické 

posunutí některých termínů) 
- možnost kdykoli přerušit 
- doba přerušení v UDR se nezapočítává do celkové možné 

doby přerušení, která je jinak standardně 2 roky 
- doba studia v UDR se nezapočítává do doby studia, které 

máte „zdarma“ 



Praktické věci – komunikace

- Komunikovat, komunikovat, komunikovat 
- Lex vigilantibus, non dormientibus subvenit
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