Informační schůzka pro studenty
1. ročníku
katedry českého jazyka a literatury
FP TUL

I. Představení katedry českého
jazyka a literatury FP TUL
Vedoucí katedry:
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
Zástupkyně vedoucího katedry:
Mgr. Kateřina Váňová
Tajemník katedry:
Mgr. Václav Lábus, Ph.D.
LINGVISTICKÁ + LITERÁRNÍ SEKCE

II. Studijní a zkušební řád TUL (SZŘ)
Studijní předměty
• povinné – jejich absolvování je podmínkou
absolvování daného studijního programu,
• povinně volitelné – student musí získat
stanovený počet kreditů z jednotlivých bloků
povinně volitelných předmětů,
• volitelné – ostatní předměty studijního programu,
případně předměty ostatních studijních programů.
V návaznosti na studijní plán si student vytváří
zápisem jednotlivých předmětů osobní studijní
plán.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Sylaby předmětů:
• zveřejňují se v informačním systému studijní agendy
(STAG)
• obsahují zejména:
– název předmětu a jeho zkratku,
– rozsah výuky, kreditní ocenění, způsob zakončení
– obsah a cíl předmětu,
– požadavky na studenta ve vazbě na ukončení
předmětu,
– přehled probírané látky,
– studijní literaturu,
– podmínky pro případné omezení zápisu předmětu
(podmiňující nebo vylučující předměty).

II. Studijní a zkušební řád TUL
Účast ve výuce:
• je pro studenty povinná, s výjimkou přednášek a
konzultací,
• v prvním semestru studia je povinná účast na
přednáškách,
• studentovi, který se ze závažných důvodů nemohl
zúčastnit povinné výuky, může vyučující určit
náhradní způsob splnění studijních povinností
(žádost viz http://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu + příloha
Podmínky náhradního plnění viz http://kcl.fp.tul.cz/prostudenty/informace-pro-studenty).

II. Studijní a zkušební řád TUL
Zápis do studia
• Do dalšího semestru může být zapsán student, který
splňuje podmínky pro zápis do dalšího roku nebo
semestru studia stanovené v příslušném studijním
programu a v SZŘ:
– Podmínky pro zápis do druhého semestru studia
splňuje dle SZŘ student, který získal do konce
zkouškového období za první semestr studia alespoň
10 kreditů.
– POZOR!!! Dle opatření děkana FP TUL zvýšeno na
15 kreditů.
• Do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané
za předchozí studium na TUL nebo jiné fakultě nebo vysoké
škole.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Zápis do studia
• Podmínky pro zápis do následujícího
akademického roku splňuje student, který:
– získal za první rok studia alespoň 40 kreditů
za předměty zapsané v příslušném
akademickém roce,
– získal v dalších akademických rocích studia
alespoň 30 kreditů za předměty zapsané v
příslušném akademickém roce,
– realizoval předběžný zápis předmětů.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Předběžný zápis předmětů
• Student si zapisuje předměty tak, aby dodržel v každé etapě studia
strukturu předmětů danou studijním programem.
• Student si může zapsat jako volitelný předmět kterýkoliv z předmětů
TUL.
• Ze studijního plánu si student volí svůj osobní studijní plán na
následující akademický rok formou předběžného zápisu do IS
STAG, tj. přihlášením se ke studiu daných předmětů v příštím
akademickém roce, v termínech daných harmonogramem IS STAG,
a to tak, aby mohl splnit podmínky pro zápis do následujícího
akademického roku.
• Uchazečům, kteří byli zapsáni do 1. ročníku v bakalářském studijním
programu, provede předběžný zápis předmětů na zimní semestr do
IS STAG studijní oddělení.
• Provedení předběžného zápisu je povinné; bez zapsání předmětu do
IS STAG není možné v daném semestru předmět uzavřít a získat
kredity.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Opakovaný zápis předmětu
• Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů
za předmět, musí si tento předmět zapsat
znovu.
• V rozvrzích KCL jsou pro opakovaný zápis
předmětů vypsány zvláštní rozvrhové akce (bez
uvedení místa a času výuky) s poznámkou „Pro
opakované zapsání“.
• Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů ani
při druhém zapsání předmětu, může na žádost
studenta ve výjimečných a odůvodněných
případech rozhodnout o třetím zapsání předmětu
děkan.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Průběh a kontrola studia
• Základními formami kontroly studia jsou:
– zápočet,
– klasifikovaný zápočet,
– zkouška,
– státní závěrečná zkouška.
• Při všech formách kontroly studia má student
povinnost prokázat se průkazem totožnosti.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Průběh a kontrola studia
• Student má právo na konání dvou opravných zkoušek v
rámci termínů vypsaných pro příslušný předmět.
• Děkan může výjimečně povolit třetí opravný termín
zkoušky na základě žádosti studenta a na základě
vyjádření vyučujícího daného předmětu.
•

•

Přihlašování a odhlašování studentů ke zkoušce se provádí prostřednictvím
IS STAG. Student má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději do okamžiku
uvedeného v IS STAG. Student, který se od zkoušky včas odhlásil, je posuzován,
jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen.
Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez
řádné omluvy nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován
známkou „neprospěl“. Student se může z vážných důvodů, zejména zdravotních,
omluvit i dodatečně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od určeného termínu
pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Hodnocení:
Výsledek zkoušky se klasifikuje známkami:
• „výborně“ (1),
• „výborně minus“ (1-),
• „velmi dobře“ (2),
• velmi dobře minus“ (2-),
• „dobře“ (3),
• „neprospěl“ (4).

II. Studijní a zkušební řád TUL
Státní závěrečná zkouška a bakalářská práce
• Studium v bakalářském studijním programu
se ukončuje státní závěrečnou zkouškou,
jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
• Téma BP si student zadává zpravidla ve
2.ročníku do 30. dubna.

II. Studijní a zkušební řád TUL
Přerušení studia:
•

•

•
•

Student může, s výjimkou prvního semestru, požádat děkana, i
bez udání důvodu, o přerušení studia, a to nejpozději před
začátkem výuky v příslušném semestru.
Přerušení studia v průběhu nebo bezprostředně po prvním semestru
studia je možné jen zcela výjimečně ze závažných důvodů, o jejichž
naléhavosti rozhoduje děkan.
Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě, jíž
bylo studium přerušeno, právo na opětovný zápis do studia.
Po ukončení přerušení studia je osoba povinna se do dalšího studia
zapsat do pěti pracovních dnů na studijním oddělení příslušné
fakulty. Nezapíše-li se osoba do pěti pracovních dnů po ukončení
přerušení studia nebo nepožádá-li o jiný termín zápisu nebo
nepožádá-li o prodloužení přerušení studia, je to důvodem pro
ukončení studia.

III. Informační systém STAG
https://stag.tul.cz/
 základní evidence studijních výsledků (mezní termín pro splnění
studijních povinností za rok 2019/2020: 4. září 2020)
Veřejný přístup: prohlížení – rozvrhy, studijní plány, zkouškové
termíny…
Zabezpečený přístup:
• Rozvrh studenta, studijního kroužku
• Zápis na předměty
• Přihlašování na termíny zkoušek a zápočtů (vyučující: zadávání
výsledků)
• Zadávání bakalářské práce
• Hodnocení kvality
• Vyučující: hromadný mail
• …

IV. Web
Web fakulty:
http://www.fp.tul.cz/
http://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu

Web katedry:
http://kcl.fp.tul.cz/
• Oznámení pro studenty
• Členové katedry – kontakty
• Studijní plány
• Odkazy
• …

V. E-learning
https://elearning.fp.tul.cz/
Přihlášení: centrální heslo do univerzitní sítě
Určen především pro sdílení studijních materiálů
Složka Český jazyk – studijní materiály (prezenční
studium):
https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryi
d=22

VI. Skupina studentů TUL
• od roku 2019

• všechny fakulty
• informace všeho druhu

VI. Stránka katedry
• od října 2018
• informace o
Katedře
českého jazyka
a literatury FP TUL
a její činnosti
(akce, studijní
úspěchy aj.)
• odkazy na
zajímavé akce
jiných pracovišť

VI. Skupina katedry
•
•
•
•
•

•

•
•
•

neoficiální fórum
uzavřená skupina
prostor pro studenty
ankety
akce nad rámec běžných
aktivit
dlouhodobý sběr materiálu
(např. staré nápisy,
písně ve slovanských
jazycích, vlastní tvorba)
tematické motovýlety a
exkurze
veřejné konzultace
podoba hlavičky částečně v
režii studentů (výběr z jejich
snímků)

VII. Informační zdroje
Informace k informačním zdrojům, metody vyhledávání
informací, způsob odkazování a citování:
– bude k dispozici na webu katedry
V seminárních, semestrálních, bakalářských pracích je
třeba řádně citovat převzaté informace a odkazovat na
příslušnou primární a sekundární literaturu (podezření z
plagiátorství může vést k zahájení disciplinárního
řízení).

VIII. Praxe (obor Filologie)
Předměty PX1-B a PX2-B
Informace: http://kcl.fp.tul.cz/pro-studenty/praxe
• Student praxi vykonává zpravidla mezi 1. a 2. ročníkem
(PX1-B, 2 týdny) a mezi 2. a 3. ročníkem (PX2-B, 3
týdny). Lze se dohodnout i na jiných termínech praxe, jejím průběžném
plnění během školního roku a také na spojení praxe 1 a praxe 2 do
jednoho celku.
• Praxi si studenti sjednávají sami, a to v organizacích, jejichž činnost
odpovídá profilu absolventa oboru Filologie – český jazyk a literatura, tj.
zejména v redakcích nejrůznějších typů tištěných, audiovizuálních i
elektronických periodik, v reklamních agenturách, PR agenturách,
nakladatelstvích, v tiskových odborech státních a soukromých organizací
apod.
• Protokol o praxi: http://kcl.fp.tul.cz/pro-studenty/praxe

IX. Podpora a služby studentům
• Na úrovni TUL – Akademická poradna a centrum
podpory: https://www.tul.cz/studenti/podpora-a-sluzbystudentum
• Na úrovni KCL FP TUL – tutor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

