
 

Č. j.: UKKTF/111255/2020 V Praze dne 26. března 2020 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jistě všichni netrpělivě očekáváte informace o tom, jakým způsobem budou uspořádány studijní 
záležitosti v dalším průběhu letního semestru akademického roku 2019/2020. Rád bych Vám je zde 
poskytl, a to spolu s krátkými vysvětlujícími komentáři. Všechna zde obsažená sdělení budou 
promítnuta do dokumentů úřední povahy poté, co vedení univerzity vydá závazné normy, jež jsou zde 
předpokládány. 

 

Přijímací řízení – bakalářské, magisterské, navazující magisterské studium 

Uchazeči, kteří se v 1. kole přihlásili ke studiu a splní úřední podmínky pro přijetí ke studiu (poplatky 
a náležitosti přihlášky), budou přijati bez přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že je počet přihlášených 
uchazečů menší než předpokládaný počet přijatých uchazečů, budeme postupovat podle čl. 5 odst. 4 
Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy. 

Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení, který je v harmonogramu přijímacího řízení 
stanoven na 3. srpna, zůstává beze změn. Termíny pro konání přijímacího řízení, stanovené 
v harmonogramu přijímacího řízení, zůstávají beze změn. O konání či zrušení přijímacích zkoušek bude 
rozhodnuto podle počtu přihlášených. 

 

Výuka a kontrola splnění studijních povinností 

Termín, v němž podle harmonogramu akademického roku končí výuka v letním semestru, tedy 22. 5. 
2020, zůstává beze změn. Rektor dává děkanům možnost rozhodnout o prodloužení období výuky 
o 1 až 4 týdny. Pro naši fakultu se taková možnost nejeví přínosná: Nouzový stav nás již přiměl přejít 
na distanční formy výuky a vyučující se jí zhostili resp. zhostí tak, aby ji tímto způsobem dovedli do 
konce semestru – se všemi omezeními, která to s sebou nese. Krátkodobé prodloužení výuky prezenční 
či distanční formou by nepřineslo podstatné klady a nutilo by nás k posunu dalších termínů do léta 
(např. státních závěrečných zkoušek, obhajob atd.). 

Zkouškové období je z nařízení rektora změněno takto: 25. 5. – 31. 7., 1.–18. 9. 2020. Konkrétní termíny 
kontroly splnění studijních povinností vypisují vyučující v tomto časovém rozmezí obvyklým způsobem. 
V patřičný okamžik vyučující sdělí studentům, kteří si příslušné předměty zapsali, termíny i formy 
kontroly. Všechny termíny musí být rovněž řádně vypsány v SIS. Přihlašování probíhá standardně. 

Až do dne, v němž budou zrušena mimořádná opatření omezující skupinový přístup vyučujících 
a studentů do prostor fakulty, bude kontrola splnění studijních povinností prováděna prostředky 
dálkové komunikace (zejména videokonference). Rektorát připravuje metodický materiál, který 
upřesní vhodné nástroje a způsoby zajištění jejich dostupnosti pro studenty. Studenti nejsou povinni 
se distančních kontrol studia zúčastnit: nemusí se na vypsané termíny přihlásit. 

Od uvedeného dne bude kontrola prováděna obvyklou formou, pokud se již před ním nezačali studenti 
přihlašovat ke kontrole distanční. 
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Státní závěrečné zkoušky 

a) Letní termín 

Dvoutýdenní lhůta, v níž se podle harmonogramu akademického roku konají státní závěrečné zkoušky 
v letním termínu, je stanovena na 15.–26. 6. 2020; přesný termín bude zveřejněn minimálně týden 
předem. Pokud budou mimořádná opatření zrušena do poloviny června, budou státní závěrečné 
zkoušky probíhat obvyklým prezenčním způsobem. V opačném případě přistoupíme k distanční formě, 
kterou mají umožnit urychlené změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. Studenti budou 
včas informováni. 

Termín pro splnění předpokladů pro konání ústní části a pro odevzdání přihlášky, stanovený 
v harmonogramu akademického roku, zůstává beze změn: do 22. 5. 2020. Termín pro splnění 
předpokladů pro konání obhajoby bakalářské či diplomové práce, pro odevzdání přihlášky k obhajobě 
a pro odevzdání závěrečné práce, stanovený v harmonogramu akademického roku, zůstává beze změn: 
do 7. 5. 2020. Práce se předem odevzdává pouze v elektronické formě prostřednictvím SIS, dva 
exempláře tištěné verze přinese student s sebou k obhajobě. Ponechání termínů je nutné, mají-li být 
včas zpracovány posudky, jmenovány dílčí zkušební komise, rozepsána konkrétní data a jim 
odpovídající skupiny přihlášených. Student, kterému mimořádná opatření zabránila kvalifikační práci 
dokončit do 7. 5. 2020, může přistoupit k obhajobě v podzimním termínu. 

b) Podzimní termín 

Dvoutýdenní lhůta, v níž se podle harmonogramu akademického roku konají státní závěrečné zkoušky 
v podzimním termínu, tedy 1.–18. 9. 2020, zůstává beze změn; přesný termín bude zveřejněn minimálně 
týden předem. 

Termín pro splnění předpokladů pro konání ústní části a pro odevzdání přihlášky, stanovený 
v harmonogramu akademického roku, je posunut z 24. 6. na 15. 7. 2020. Termín pro splnění 
předpokladů pro konání obhajoby bakalářské či diplomové práce, pro odevzdání přihlášky k obhajobě 
a pro odevzdání závěrečné práce, stanovený v harmonogramu akademického roku, je posunut ze 17. 6. 
na 15. 7. 2020. Práce se odevzdává v elektronické i tištěné formě. Změny vycházejí z předpokladu, že 
až v první polovině června bude možné dokončit závěrečnou fázi výzkumu, protože se otevře přístup 
do knihoven a archivů i možnost pořídit potřebnou obrazovou dokumentaci. Na vyučující a oponenty 
bude tato vstřícnost vůči potřebám studentů klást vyšší nároky v čase, kdy si vybírají dovolenou. 

 

Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia 

Počet kreditů potřebný pro postup do dalšího úseku studia zůstává beze změn. 

 

Poplatky za delší studium 

Podle sdělení rektora nebudou během nouzového stavu poplatky za delší studium vyměřovány. Tuto 
praxi musí ještě schválit MŠMT. 

 

Maximální doba studia 

Podle sdělení rektora v případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia v období od 
vyhlášení stavu nouze do konce kalendářního roku 2020, se tato maximální doba prodlužuje o 12 měsíců 
od data, kdy mělo k uplynutí maximální doby studia dojít. Tuto praxi musí ještě schválit MŠMT. 

 



3/3 

 

Rigorózní řízení 

V případě, že by uchazeči měla uplynout tato lhůta v době od vyhlášení nouzového stavu do konce 
kalendářního roku 2020, se tato lhůta prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k jejímu uplynutí dojít. 
Tuto praxi musí ještě schválit MŠMT. 

Termín pro odevzdání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, stanovený v harmonogramu akademického 
roku, zůstává beze změn: do 26. 5. 2020. Práce se předem odevzdává v elektronické formě 
prostřednictvím SIS; pokud student neodevzdal práci v tištěné formě předem, přinese s sebou dva 
exempláře k obhajobě. 

 

Doktorské studium 

Termín podání přihlášky, stanovený v harmonogramu přijímacího řízení, zůstává beze změn: 30. duben. 
Termíny pro konání přijímacího řízení, stanovené v harmonogramu přijímacího řízení, zůstávají beze 
změn. O způsobu konání přijímací zkoušky (prezenční či distanční forma) nebo o upuštění od přijímacích 
zkoušek bude rozhodnuto později. 

Termín pro odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a pro odevzdání závěrečné práce, 
stanovený v harmonogramu akademického roku, zůstává beze změn: do 26. 5. 2020. Práce se předem 
odevzdává v elektronické formě prostřednictvím SIS; pokud student neodevzdal práci v tištěné formě 
předem, přinese s sebou dva exempláře k obhajobě. 

 

Další 

Rektorský den 6. 5. a děkanský den 7. 5. 2020 se ruší. 

Letní prázdniny jsou posunuty na 1.– 31. 8. 2020. 

Slavnostní zakončení akademického roku – Te Deum a zahradní slavnost se posouvá z 21. 5. na 25. 6. 
2020. 

Termín pro splnění studijních povinností za akademický rok se posouvá z 15. 9. na 18. 9. 2020. 

Hodnocení vzdělávací činnosti studenty za letní semestr se prodlužuje na 25. 5. – 18. 9. 2020. 

 

Případné změny, navazující na vývoj nouzového stavu, jsou vyhrazeny a budou včas sděleny. 

Prosím všechny členy akademické obce i technicko-hospodářské pracovníky, aby tato rozhodnutí přijali 
se vstřícností a velkorysostí odpovídající době, kterou prožíváme. 

 

Se srdečným pozdravem 

  

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
 děkan 

 
 
 

 


