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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 

 

Pravidla pro organizaci studia 

na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Akademický senát Katolické teologické fakulty 

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

usnesl na těchto 

Pravidlech pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

jako jejím vnitřním předpisu: 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě (dále jen „předpis“) 

stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu 

Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů 

uskutečňovaných na Katolické teologické fakultě (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o 

organizaci studia na fakultě.  

 

 

Část I 

Požadavky bakalářského a magisterského studijního programu 

podle studijního a zkušebního řádu univerzity 

 

 

Čl. 2 

Úseky studijních programů 

(K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Úsekem studia je ročník. 

 

 



2 
 

Čl. 2a 

Specializace v rámci studijních programů a oborů 

(K čl. 4 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

V rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy, 

studijního oboru Dějiny evropské kultury, se uskutečňují následující specializace: 

a) Dějiny umění 

b) Dějiny literatury 

 

 

Čl. 3 

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia 

(K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Pro účely průběžné kontroly studia se započítávají všechny kredity získané absolvováním 

předmětů v daném úseku studia, včetně předmětů volitelných. 

 

 

Čl. 4 

Minimální počty kreditů 

(K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia 

v bakalářských studijních programech jsou: 

a) 40 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 

b) 90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 

c) 140 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, 

d) 160 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, 

e) 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia. 

2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia 

v navazujících magisterských studijních programech jsou: 

a) 40 kreditů pro zápis do druhého úseku studia 

b) 80 kreditů pro zápis do třetího úseku studia 

c) 120 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia 

d) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia 

3. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia 

magisterského oboru Katolická teologie jsou:  

a) 40 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 

b) 90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 

c) 140 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, 

d) 200 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, 
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e) 240 kreditů pro zápis do šestého úseku studia, 

f) 300 kreditů pro zápis do sedmého úseku studia. 

g) 300 kreditů pro zápis do osmého úseku studia 

h) 300 kreditů pro zápis do devátého úseku studia 

i) 300 kreditů pro zápis do desátého úseku studia 

4. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku kombinované formy studia 

v bakalářských studijních programech jsou: 

a) 40 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 

b) 80 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 

c) 120 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, 

d) 160 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, 

e) 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia. 

f) 180 kreditů pro zápis do sedmého úseku studia 

5. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku kombinované formy studia 

v navazujících magisterských studijních programech jsou: 

a) 40 kreditů pro zápis do druhého úseku studia 

b) 80 kreditů pro zápis do třetího úseku studia 

c) 120 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia 

d) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia 

6. Zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů není 

nijak omezen. 

 

 

Čl. 5 

Individuální studijní plán 

(K čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

1. Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více 

úseků studia podle individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky zároveň 

stanoví. 

2. Pravidla pro povolování individuálního studijního plánu z důvodu péče o dítě studenta v 

době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené, upravuje studijní a zkušební řád 

univerzity. 

 

 

Čl. 6 

Formy studia, přestupy 

(K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu je možný 

na základě odůvodněné žádosti po splnění studijních povinností v daném úseku studia. 
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Čl. 7 

Změna studijního plánu během přerušení studia 

(K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, 

podle kterého student studoval, stanoví děkan. 

 

 

Čl. 8 

Právo na zápis předmětu 

(K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno  

a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento 

u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 

písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět 

zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, 

b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; 

v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si 

ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; kapacitu předmětu stanoví 

příslušný vyučující ve Studijním informačním systému.  

 

 

Čl. 9 

Opakovaný zápis předmětu  

(K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu 

stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jednou.  

2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program 

předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. 

 

 

Čl. 9a 

Lhůta pro splnění kontroly studia předmětu 

(K čl. 6 odst. 9 studijního a zkušebního řádu univerzity) 
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Kontrola studia předmětu zapsaného v daném úseku studia může probíhat nejpozději do 

termínu 10 pracovních dní před koncem akademického roku, ve kterém student v daném 

úseku studia studoval. 

 

 

Čl. 10 

Kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet a klauzurní práce  

(K čl. 6 odst. 10 a 13 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

1. Je-li kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet nebo klauzurní práce předpokladem pro 

konání zkoušky z daného předmětu, musí být požadavky na jejich získání stanoveny 

písemně nejpozději do konce druhého týdne příslušného semestru. 

2. Počet opravných možností ke konání kolokvia, zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo 

klauzurní práce je stejný jako u zkoušky, tj. dva opravné termíny.   

 

 

Čl. 10a 

Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu 

(K čl. 6 odst. 19 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu podle čl. 6 odst. 19 studijního a 

zkušebního řádu univerzity se stanoví na sedm let. 

 

 

Čl. 11 

Skládání částí státních závěrečných zkoušek 

(K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky (dále jen 

„státní zkouška“) se nestanoví. 

 

 

Čl. 12 

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty 

(K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí 

státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním 

počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 

odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví.  
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Čl. 13 

Přísnější nebo další podmínky pro absolvování s vyznamenáním 

(K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 

Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním je řádné ukončení studia v době 

nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. 

 

 

Část II 

Organizace studia v bakalářském a magisterském studijním programu  

 

 

Čl. 14  

Další podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech 

 

Další podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech 

upravuje opatření děkana. 

 

 

Část III 

Organizace studia v doktorském studijním programu 

 

 

Čl. 15 

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech 

 

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření 

děkana. 

 

 

Část IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ruší se pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě schválená 

akademickým senátem fakulty dne 4. března 2008. 

2. Čl. 2a tohoto předpisu byl projednán vědeckou radou fakulty dne 30. dubna 2014. 

3. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 30. dubna 2014. 
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4. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.
1
  

5. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2014/2015. 

 

 

PhDr. Markéta Koronthályová 

předsedkyně AS KTF UK 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

děkan KTF UK 

 

 

                                                           
1
 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 

Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne …. 


