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Příručka k zapisování oborových předmětů do SISu 
pro studenty Sinologie, Ústav Dálného východu FF UK, 

především pak pro studenty prvního ročníku, 
s dodatkem „Otázky a odpovědi.“ 

 

Zimní semestr 2017-2018 
 

Milí kolegové, 

 

počátkem akademického roku na vás čeká povinnost zapsat si předměty, u kterých budete 

usilovat o získání atestace, do Studijního informačního systému (SIS). Z různých 

administrativně-historických důvodů je často jednomu předmětu přiděleno několik různých 

kódů, a je proto potřeba dbát při jejich zápisu zvýšené opatrnosti. Tato stručná příručka si klade 

za cíl usnadnit vám orientaci ve změti kódů, kterou se budete muset na začátku semestru 

prodírat na cestě za úspěšným zápisem předmětů do SISu. Na konci příručky také naleznete 

sekci „Otázky a odpovědi“, která se snaží zodpovědět některé základní otázky týkající se vašeho 

života na akademické půdě a pomoci vám vyvarovat se případných komplikací během plnění 

vašich studijních povinností. 

 

V této příručce najdou instrukce následující ročníky (klikněte na svůj ročník): 

 

1.1 První ročník jednooborového bakalářského studia (přijati 2017) ...................................... 2 

1.2 První ročník dvouoborového bakalářského studia (přijati 2017) ....................................... 3 

2.1 Druhý ročník jednooborového bakalářského studia (přijati 2016) .................................... 4 

2.2 Druhý ročník dvouoborového bakalářského studia (přijati 2016) ..................................... 5 

3.1 Třetí ročník jednooborového bakalářského studia ............................................................. 6 

3.2 Třetí ročník dvouoborového bakalářského studia .............................................................. 7 

4. První ročník navazujícího magisterského studia (přijati 2017) .......................................... 8 

5. Druhý či třetí ročník navazujícího magisterského studia .................................................. 9 

6. Dodatek: Otázky a odpovědi 問答 ..................................................................................... 10 

 

Předměty s hvězdičkou * jsou dvousemestrální (tj. musím je navštěvovat i v LS, ale na začátku 

LS si je už nemusím znovu zapisovat. 

 

Všechny potřebné informace o plnění svých předmětů naleznete ve svých studijních plánech, 

které jste obdrželi při zápisu, nebo si je stáhnete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-

obory-plany/studijni-plany/.

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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1.1 Jsem studentem prvního ročníku jednooborového bakalářského studia (byl/a 

jsem přijat/a letos, tj. 2017) 
 

V zimním semestru 2017/2018 si určitě musím zapsat tyto předměty: 

 

Úvod do studia sinologie Lomová, Maršálek ATJ100175 Zk 4 

Úvod do fonetiky čínštiny Zádrapa, Škrabal ATJ100001 Z 3 

Gramatika čínštiny* Škrabal ATJ100106 Z 01 

Čínské písmo I Škrabal ATJ100167 Z 3 

Praktická čínština I Kuo ATJ100173 Z 2 

 

Dále se mi vyplatí zapsat si tyto předměty: 

 

Dějiny Číny I Maršálek ATJ100194 Z 3 

 

Proč? Tento předmět se vypisuje jednou za dva roky, pokud se budu dobře učit a pojedu ve 

třetím ročníku na stipendijní pobyt do ČLR nebo na Taiwan, pak ztratím příležitost si tento 

předmět zapsat ve třeťáku – proto pokud chci studium dokončit v řádném termínu, zapíši si 

Dějiny Číny letos. 

 

Dále si mohu zapsat tyto předměty: 

 

Myšlení Dálného východu I Maršálek ATJ100194 Z 3 

 

Tento předmět musím během studia absolvovat, ale vypisuje se každý rok, a tak si můžu 

rozvážit, zda-li toho nebudu mít v prváku příliš, a případně si ho zapsat v dalších letech. 

 

Vedle toho si mohu vybrat z následujících přednášek a seminářů: 

 

PVP2 5 Literární seminář - moderní čínská próza Andrš ATJ100172 Z 3 

PVP3 16 Dějiny a kultura státu Chu ve starověku Maršálek ATJ100206 Zk 4 

PVP1 9 Čínská poezie ve 20. století Lomová ATJ100210 Zk 4 

 

Volitelné semináře musím za celé bakalářské studium absolvovat tři, volitelné přednášky čtyři. 

Některé z přednášek a seminářů se po několika letech opakují, pokud je nestihnu v prváku, dost 

možná se mi poštěstí a budou znovu vypsány po návratu ze studijního pobytu za tři roky. 

Povinně volitelné předměty jsou v průběhu času obměňovány, a tak se v budoucnu mohou 

objevit nějaké, které dnes ve studijním plánu nejsou. 

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jak to, že nula? Některé dvousemestrální předměty takto fungují, kredity dostanu, až splním zkoušku na konci 

letního semestru (v tomto případě dostanu hned 8 kreditů!). 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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1.2 Jsem studentem prvního ročníku dvouoborového bakalářského studia (byl/a 

jsem přijat/a letos, tj. 2017) 
 

V zimním semestru 2017/2018 si určitě musím zapsat tyto předměty: 

 

Úvod do studia sinologie Lomová, Maršálek ATJ100104 Zk 3 

Úvod do fonetiky čínštiny Zádrapa, Škrabal ATJ200043 Zk 3 

Gramatika čínštiny* Škrabal ATJ200038 Z 02 

Čínské písmo I Škrabal ATJ200002 Zk 4 

Praktická čínština I* Kuo ATJ200039 Z 0 

 

Pozor – ve studijním plánu se některé z těchto předmětů jmenují trochu jinak: Praktický jazyk 

I je to samé jako Praktická čínština I, a Písmo B je to samé jako Čínské písmo I. 

 

Dále se mi vyplatí zapsat si tyto předměty: 

 

Dějiny Číny I* Maršálek ATJ200042 Z 0 

 

Proč? Tento předmět se vypisuje jednou za dva roky, pokud se budu dobře učit a pojedu ve 

třetím ročníku na stipendijní pobyt do ČLR nebo na Taiwan, pak ztratím příležitost si tento 

předmět zapsat ve třeťáku – proto pokud chci studium dokončit v řádném termínu, zapíši si 

Dějiny Číny letos. 

 

Dále si mohu zapsat tyto předměty: 

 

Čínská filosofie Maršálek ATJ200013 Zk 4 

 

Tento předmět musím během studia absolvovat, ale vypisuje se každý rok, a tak si můžu 

rozvážit, zda-li toho nebudu mít v prváku příliš, a případně si ho zapsat v dalších letech. 

 

Vedle toho si mohu vybrat z následujících přednášek a seminářů: 

 

PVP2 5 Literární seminář - moderní čínská próza Andrš ATJ100139 Zk 5 

PVP3 16 Dějiny a kultura státu Chu ve starověku Maršálek ATJ100207 Zk 5 

PVP1 9 Čínská poezie ve 20. století Lomová ATJ100138 Zk 5 

 

Volitelné přednášky a semináře si mohu během studia vybírat libovolně, ale musím dávat pozor, 

abych na konci studia měl/a nastřádáno alespoň 180 kreditů. Některé z přednášek a seminářů 

se po několika letech opakují, pokud je nestihnu v prváku, dost možná se mi poštěstí a budou 

znovu vypsány po návratu ze studijního pobytu za tři roky; jiné jsou zase časem obměňovány, 

a tak se mohou v budoucnu objevit kurzy, které dnes ve studijním plánu nejsou. Pokud mě 

zajímá předmět, který není určený pro dvouoborové studium, mohu si ho přesto zapsat jako 

volitelný předmět.  

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. 

 

                                                 
2 Jak to, že nula? Některé dvousemestrální předměty takto fungují, kredity dostanu, až splním zkoušku na konci 

letního semestru (v tomto případě dostanu 5 kreditů). 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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2.1 Jsem studentem druhého ročníku jednooborového bakalářského studia 
 

V zimním semestru 2017/2018 si určitě musím zapsat tyto předměty: 

 

Praktická čínština III Kuo ATJ100180 Z 2 

Moderní čínské texty I Andrš ATJ100199 Z 3 

Klasický čínský jazyk I Maršálek ATJ100188 Z 3 

Teoretická gramatika čínštiny I Zádrapa ATJ100184 Z 4 

 

Dále se mi vyplatí zapsat si tyto předměty: 

 

Dějiny Číny I Maršálek ATJ100194 Z 3 

 

Proč? Tento předmět mi pomůže zorientovat se v dlouhých dějinách před-císařské a císařské 

Číny a poskytne mi základní poznatky, ze kterých vychází nejen ostatní historické přednášky a 

semináře, ale které jsou významné i pro ostatní předměty literárního i jazykového zaměření. 

Pokud se tedy chci ve studiu profilovat historickým směrem, je pro mě tento předmět letos 

takřka povinný. Ale i v případě, že chci v dalším studiu stavět na solidních základech, zapíšu si 

tento předmět letos, a to pod správným kódem ATJ100194. 

 

Vedle toho si mohu vybrat z následujících přednášek a seminářů: 

 

Myšlení Dálného východu I Maršálek ATJ100194 Z 3 

PVP2 5 Literární seminář - moderní čínská próza Andrš ATJ100172 Z 3 

PVP3 16  Dějiny a kultura státu Chu ve starověku Maršálek ATJ100206 Zk 4 

PVP1 9 Čínská poezie ve 20. století Lomová ATJ100210 Zk 4 

PVP Vybraná témata z mluvnice moderní čínštiny Škrabal ATJ100208 Zk 4 

 

 „Emdévéčko“ bych si měl/a zapsat, pokud jsem ho nesplnil/a v prváku – mohu ho sice ještě 

splnit ve třeťáku, nicméně látka probíraná v tomto kurzu je natolik zásadní, že bych se s ní 

měl/a seznámit co nejdříve. Povinně volitelných předmětů (PVP) musím během studia 

absolvovat alespoň šest, a to dva zaměřené na jazyk, dva na literaturu a dva na dějiny a kulturu, 

a tak si vybírám s ohledem na to, co jsem splnil/a loni a taky co mě zajímá a čemu bych se 

chtěl/a věnovat v bakalářské práci. 

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/.

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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2.2 Jsem studentem druhého ročníku dvouoborového bakalářského studia 
 

V zimním semestru 2017/2018 si určitě musím zapsat tyto předměty: 

 

Praktický jazyk II* Kuo ATJ100122 Z 0 

Moderní texty* Andrš ATJ200044 Z 2 

Teoretická gramatika Zádrapa ATJ200023 Zk 5 

 

Pozor – ve studijním plánu se některé z těchto předmětů jmenují trochu jinak: Praktický jazyk 

II je to samé jako Praktická čínština II, Moderní texty jsou to samé jako Moderní čínské texty, 

a Teoretická gramatika je to samé jako Teoretická gramatika čínštiny. 

 

Dále se mi vyplatí zapsat si tyto předměty: 

 

Dějiny Číny I* Maršálek ATJ200042 Z 0 

 

Proč? Tento předmět mi pomůže zorientovat se v dlouhých dějinách před-císařské a císařské 

Číny a poskytne mi základní poznatky, ze kterých vychází nejen ostatní historické přednášky a 

semináře, ale které jsou významné i pro ostatní předměty literárního i jazykového zaměření. 

Pokud se tedy chci ve studiu profilovat historickým směrem, je pro mě tento předmět letos 

takřka povinný. Ale i v případě, že chci v dalším studiu stavět na solidních základech, zapíšu si 

tento předmět letos, a to pod správným kódem ATJ200042. 

 

Vedle toho si mohu vybrat z následujících přednášek a seminářů: 

 

Čínská filosofie Maršálek ATJ200013 Zk 4 

PVP2 5 Literární seminář - moderní čínská próza Andrš ATJ100139 Zk 5 

PVP3 16 Dějiny a kultura státu Chu ve starověku Maršálek ATJ100207 Zk 5 

PVP1 9 Čínská poezie ve 20. století Lomová ATJ100138 Zk 5 

PVP Vybraná témata z mluvnice moderní čínštiny Škrabal ATJ100205 Zk 5 

 

Volitelné přednášky a semináře si mohu během studia vybírat libovolně, ale musím dávat pozor, 

abych na konci studia měl/a nastřádáno alespoň 180 kreditů. Zároveň si mohu vybírat s ohledem 

na to, co mě zajímá a čemu bych se chtěl/a věnovat v bakalářské práci. Pokud mě zajímá 

předmět, který není určený pro dvouoborové studium, mohu si ho přesto zapsat jako volitelný 

předmět.  

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/


6 

 

3.1 Jsem studentem třetího ročníku jednooborového bakalářského studia 
 

V zimním semestru 2017/2018 si určitě musím zapsat tyto předměty: 

 

Praktická čínština III* Kuo ATJ100126 Z 0 

Moderní čínské texty II* Hudeček ATJ100127 Z 0 

Klasický čínský jazyk II* Zádrapa ATJ100128 Z 0 

Překladatelská propedeutika (čínština)* Andrš ATJ100129 Z 0 

 

Pozor – ve studijním plánu se některé z těchto předmětů jmenují trochu jinak: Praktický jazyk 

III je to samé jako Praktická čínština III, Moderní texty II jsou to samé jako Moderní čínské 

texty II a Klasický jazyk II je to samé jako Klasický čínský jazyk II. 

 

Pokud je ještě nemám splněny a chci studium dokončit v řádném termínu, musím si zapsat tyto 

předměty: 

 

Dějiny Číny I* Maršálek ATJ100109 Z 0 

Myšlení Dálného východu* Maršálek ATJ100110 Z 0 

 

Vedle toho si mohu vybrat z následujících přednášek a seminářů: 

 

PVP2 5 Literární seminář - moderní čínská próza Andrš ATJ100139 Zk 5 

PVP3 16 Dějiny a kultura státu Chu ve starověku Maršálek ATJ100207 Zk 5 

PVP1 9 Čínská poezie ve 20. století Lomová ATJ100138 Zk 5 

PVP Vybraná témata z mluvnice moderní čínštiny Škrabal ATJ100205 Zk 5 

 

Povinně volitelných předmětů (PVP) musím během studia absolvovat alespoň šest, a to dva 

zaměřené na jazyk, dva na literaturu a dva na dějiny a kulturu, a tak si vybírám s ohledem na 

to, co jsem splnil/a v předcházejících letech a taky co mě zajímá a čemu se věnuji v bakalářské 

práci. 

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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3.2 Jsem studentem třetího ročníku dvouoborového bakalářského studia 
 

V zimním semestru 2017/2018 si určitě musím zapsat tyto předměty: 

 

Praktická čínština III* Kuo ATJ100126 Z 0 

Překladatelská propedeutika (čínština)* Andrš ATJ100129 Z 0 

 

Pozor – ve studijním plánu se některé z těchto předmětů jmenují trochu jinak: Praktický jazyk 

III je to samé jako Praktická čínština III. 

 

Pokud je ještě nemám splněny a chci studium dokončit v řádném termínu, musím si zapsat tyto 

předměty: 

 

Dějiny Číny I* Maršálek ATJ200042 Z 0 

Čínská filosofie Maršálek ATJ200013 Zk 4 

 

Vedle toho si mohu vybrat z následujících přednášek a seminářů: 

 

PVP2 5 Literární seminář - moderní čínská próza Andrš ATJ100139 Zk 5 

PVP3 16 Dějiny a kultura státu Chu ve starověku Maršálek ATJ100207 Zk 5 

PVP1 9 Čínská poezie ve 20. století Lomová ATJ100138 Zk 5 

PVP Vybraná témata z mluvnice moderní čínštiny Škrabal ATJ100205 Zk 5 

 

Volitelné přednášky a semináře si mohu během studia vybírat libovolně, ale musím dávat pozor, 

abych na konci studia měl/a nastřádáno alespoň 180 kreditů. Zároveň si mohu vybírat s ohledem 

na to, co mě zajímá a čemu se věnuji v bakalářské práci. Pokud mě zajímá předmět, který není 

určený pro dvouoborové studium, mohu si ho přesto zapsat jako volitelný předmět.  

 

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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4. Jsem studentem prvního ročníku navazujícího magisterského studia (byl/a 

jsem přijat/a letos, tj. 2017) 
 

V zimním semestru 2017/2018 si určitě musím zapsat tyto předměty: 

 

Moderní čínština I* Kuo ATJ500116 Z 0 

Četba a překlad moderních čínských textů I* Andrš ATJ500119 Zk 6 

Lexikologie čínštiny Škrabal ATJ500131 Zk 6 

Kapitoly z dějin moderní Číny Hudeček ATJ500129 Zk 5 

 

Dále si mohu podle svého zaměření vybrat z následujících specializačních přednášek a 

seminářů:  

 

M1-3 Kapitoly z klasické čínské poezie Lomová ATJ500123 Zk 9 

M2-4 Moderní Čína a média Hála ATJ500134 Zk 9 

 

Během studia musím absolvovat alespoň 3 specializační předměty z oblasti svého zaměření, a 

to buď 1) jazyk a literatura (M1), nebo 2) dějiny a kultura (M2). 

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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5. Jsem studentem druhého či třetího ročníku navazujícího magisterského 

studia 
 

V zimním semestru 2017/2018 si zapíšu tyto předměty: 

 

SZ 6 Speciální čínská konverzace II* Kuo ATJ500071 Z 0 

Vybrané kapitoly z dějin Číny ve 20. st. Hudeček ATJ500046 Zk 5 

Vybrané kapitoly z dějin čínského starověku Maršálek ATJ500068 Zk 5 

Klasická čínská filologie Zádrapa ATJ500069 Zk 4 

M1-3 Kapitoly z klasické čínské poezie Lomová ATJ500123 Zk 9 

 

Výběrově si mohu zapsat i předmět: 

 

M2-4 Moderní Čína a media Hála ATJ500134 Zk 9 

 

Pro více informací ohledně plnění svých předmětů se obrátím na svůj Studijní plán, který mohu 

nalézt zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. 

 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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6. Otázky a odpovědi 問答 

 

問: Kde najdu informace ohledně časového harmonogramu akademického roku, včetně lhůt 

pro zápis předmětů? 

 

答 : Jsou k nalezení zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-

dekana/harmonogram/harmonogram-akademickeho-roku-201718/.  

 

問: Kde mohu najít informace o svých právech a povinnostech jakožto studenta FF UK? 

 

答 : Tyto informace jsou podány ve Studijním a zkušebním řádu FF UK zde: 
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/studijni-a-

zkusebni-rad-2/, vedle toho si také mohu pročíst Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy 

(zde: http://www.cuni.cz/UK-5256.html). 
 

問: Ve studijních plánech se opakují slovíčka „prerekvizity“ a „korekvizity“ – co to je? 

 

答: Prerekvizity jsou předměty, které musím mít splněny, abych si mohl zapsat jiné, obsahově 

navazující předměty. Například věta „Praktická čínština I je prerekvizitou pro zápis předmětu 

Praktická čínština II“ znamená, že abych si mohl/a zapsat a navštěvovat předmět Praktická 

čínština II, musím nejprve úspěšně absolvovat předmět Praktická čínština I. 

 

Korekvizity jsou další předměty, které musím mít současně zapsané, pokud si chci zapsat určitý 

předmět. Například věta „Úvod do fonetiky čínštiny, Praktická čínština II a Gramatika čínštiny 

jsou korekvizitou pro zápis i plnění předmětu Čínské písmo II“ znamená, že abych si mohl/a 

v letním semestru zapsat předmět Čínské písmo II, musím mít současně zapsány předměty 

Úvod do fonetiky čínštiny, Praktická čínština II (ATJ100174) a Gramatika čínštiny. 

 

問: Kolik pokusů mám na zápočet, a kolik na zkoušku? 

 

答: Podle Studijního a zkušebního řádu FF UK mám na splnění zápočtu z každého předmětu 

dva (2) pokusy. S ohledem na to je každý vyučující povinen během zkouškového období 

vypsat alespoň dva termíny pro zápočet, a oznámit je s alespoň dvoutýdenním předstihem. Na 

splnění zkoušky mám o jeden pokus více, tedy celkem tři (3) pokusy, a vyučující tedy během 

zkouškového období vypisuje tři termíny zkoušky. Pozor – zkouškové období pro letní semestr 

je přerušeno letními prázdninami, ale pokračuje i v září – platí, že na září je vyučující povinen 

vypsal alespoň jeden termín zkoušky – obvykle jsou tedy vypisovány dva termíny 

v květnu/červnu, a v případě že někteří studenti zkoušku nesplní, je vypsán ještě třetí termín 

v září.  

 

問: Mohu zápočet nebo zkoušku splnit později než na konci semestru, ve kterém jsem si 

předmět zapsal/a? 

 

Odpověď sice zní „ano“, ale následuje jí jedno tučné a významné ALE, a proto si pozorně 

přečtu následující řádky. Zkoušku mohu splnit do konce akademického roku následujícího po 

tom akademickém roce, ve kterém jsem si předmět zapsal/a. Zápočet pak musím, pokud 

anotace předmětu v SISu neupřesní jinak, splnit do konce toho akademického roku, ve kterém 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-dekana/harmonogram/harmonogram-akademickeho-roku-201718/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-dekana/harmonogram/harmonogram-akademickeho-roku-201718/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/studijni-a-zkusebni-rad-2/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/studijni-a-zkusebni-rad-2/
http://www.cuni.cz/UK-5256.html
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jsem si předmět zapsal/a.  

 

Tedy například: v zimním semestru 2017 si zapíši předmět Dějiny Číny I, který je zakončený 

zápočtem – tento zápočet musím tedy splnit do konce akademického roku 2017/2018, tedy 

nejpozději v září 2018, jinak mi předmět propadá a studium končí (pro výjimečné případy 

opakovaného zápisu viz níže).  

 

Pokud si v letním semestru 2018 zapíšu například Myšlení Dálného východu II, které je 

zakončeno zkouškou, musím tuto zkoušku složit nejpozději do konce následujícího 

akademického roku 2018/2019, tj. do září 2019, jinak mi předmět propadá a studium končí (pro 

výjimečné případy opakovaného zápisu viz níže). 

 

Ale pozor! Při odkládání plnění zápočtů a zkoušek je třeba mít na paměti, že odložení plnění 

předmětu může způsobit, že nezískám dostatečný počet kreditů nutný pro zápis do dalšího 

ročníku. Zároveň je nutné si uvědomit, že pro zápis nemalého množství povinných oborových 

předmětů je bezpodmínečně nutné splnit náležité prerekvizity (viz výše). Například pokud 

si zapíšu předmět Praktický jazyk I (uzavřený zápočtem) v zimním semestru 2017, mám sice 

teoreticky možnost splnit zápočet až do září 2018, nicméně pokud zápočet nesplním během 

zimního zkouškového období (leden-únor 2018), nebudu si moci zapsat a tím pádem ani 

navštěvovat předmět Praktický jazyk II, který se otevírá v letním semestru 2018. Stejně tak 

předmět Praktický jazyk II zapsaný v letním semestru 2018 mohu sice splnit až do září 2019, 

nicméně pokud ho nesplním do září 2018, nebudu si moci zapsat v dalším ročníku předmět 

Praktický jazyk III (a to ani pokud budu mít dostatek kreditů z ostatních předmětů a do dalšího 

ročníku se dostanu) – tímto se zároveň připravím o možnost ucházet se na podzim 2018 o 

stipendijní pobyt v Číně či na Taiwanu. Zároveň se mi tím dále prodlužuje doba studia a je může 

se tak stát, že budu muset studium v posledním ročníku doplácet. Odkládání plnění předmětů 

se tedy v žádném případě studentům nedoporučuje! 

  

問: Co když nějaký předmět nesplním? Lze si ho znovu zapsat, nebo mé studium končí? 

 

答: Pokud nesplním volitelný předmět, ještě se nic katastrofálního neděje, jen si musím ohlídat, 

abych měl/a dostatek kreditů pro postup do dalšího ročníku nebo zakončení studia. S povinnými 

oborovými předměty je to už problematičtější. Pokud má předmět v anotaci v SISu uvedeno, 

že opakovaný zápis je možný, pak v případě, že vyhořím u všech pokusů zápočtu/zkoušky 

z tohoto předmětu, mohu podat žádost o povolení opakovaného zápisu tohoto předmětu. 

Žádosti jsou nicméně schvalovány jen ve výjimečných případech! Pokud možnost 

opakovaného zápisu v anotaci předmětu uvedena není, pak bohužel mé studium končí. 
 

問: Je stanoven nějaký deadline pro zadání bakalářské nebo diplomové práce? 

 

答 : Podle Opatření děkana k zadávání diplomových a bakalářských prací 

(http://www.ff.cuni.cz/2010/04/opatreni-dekana-c1-2009-k-zadavani-diplomovych-a-

bakalarskych-praci/) musím mít bakalářskou práci zadánu do konce druhého ročníku 

bakalářského studia (vždy do 31. května) nebo do konce prvního ročníku navazujícího 

magisterského studia (vždy do 31. května). Pokud jsem tedy k bakalářskému studiu nastoupil/a 

v zimním semestru 2016, musím mít bakalářskou práci zadánu do 31. května 2018. 

 

問: Mohu si téma bakalářské/diplomové práce vybrat sám/sama? 

 

http://www.ff.cuni.cz/2010/04/opatreni-dekana-c1-2009-k-zadavani-diplomovych-a-bakalarskych-praci/
http://www.ff.cuni.cz/2010/04/opatreni-dekana-c1-2009-k-zadavani-diplomovych-a-bakalarskych-praci/
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答: Pokud vyučující uzná téma, které si sám vyberu, za vhodné a přiměřeně náročné pro 

bakalářskou/diplomovou práci, tak nic nebrání tomu, abych takové téma zpracoval/a. Pokud 

nemám jasnou představu, o čem bych chtěl/a psát, měl/a bych se obrátit na vyučujícího, jehož 

zaměření je mi nejbližší, a požádat ho, aby mi nějaké téma zadal. Ideální je se s vyučujícím sejít 

(viz níže konzultační hodiny) a prodiskutovat s ní/m své zájmy a náměty; vyučující jsou pak 

často schopni ušít studentům zadání práce „na míru“. 

 

問: Jak mám oslovovat vyučující na fakultě (v hodině, o přestávce, nebo v e-mailu)? 

 

答: Na akademické půdě platí, že akademické pracovníky oslovuji jejich nejvyšším dosaženým 

akademickým titulem, ale na rozdíl od gymnázií nejsou všichni kantoři na vysokých školách 

profesoři. Neoslovuji tedy „paňčtelko,“ „pane vyučující“ nebo „haló“, ale zjistím si, jaký titul 

kterého vyučujícího honosí a tento pak použiji k oslovení spolu s oslovením pane/paní. 

Orientace v titulech je snadná, nejvyšší je prof. (profesor/ka), pak doc. (ne dokument, ale 

docent/ka), pak Ph.D. (doktor/ka), pak Mgr./Ing. (magistr/a nebo inženýr/ka) a pak Bc. 

(bakalář). Čím větší kalibr, tím více titulů, nicméně platí, že při oslovování stačí použít titul 

nejvyšší. Prof. Mgr. Žlutá, Ph.D. tedy bude „paní profesorka“ (jako na gymplu), Mgr. Rudý, 

Ph.D. bude „pan doktor“ (jako u lékaře), a Mgr. Škrabal bude prostě „pan 

magistr“ (jako v lékárně). V e-mailech mají studenti ve zvyku se oslovením vyhýbat („Dobrý 

den“), nicméně pokud chci dostát obvyklé etiketě psaného projevu, volím výše uvedená 

oslovení i v písemné komunikaci. Patří k dobrým mravům zdravit všechny starší osoby na půdě 

Ústavu, ve výtahu a vůbec v prostorách univerzity obecně. 

 

問: Co jsou to konzultační hodiny, a kdo a s čím na ně může přijít? 

 

答: Konzultační hodiny jsou nadstandardním servisem pro studenty, kteří mají jakékoliv dotazy 

k probírané látce či o studiu obecně. Během konzultačních hodin je mi vyučující k dispozici 

pro mé všetečné dotazy, na které na hodině nezbyl prostor, pokud probírané látce nerozumím 

nebo jsem ji zameškal/a, pokud jsem v hodině něco nestihl/a, nebo pokud mne prostě probíraná 

látka zajímá a chci dozvědět něco více; v pokročilejším stádiu studia mohu vyučujícího 

vyhledat s dotazy ohledně své závěrečné práce (bakalářská, diplomová či dokonce disertační). 

Nicméně jelikož si chci zachovat svou čest, před návštěvou si radši dvakrát promyslím, na co 

se chci vlastně dotázat a prověřím, jestli náhodou nemám odpověď zapsanou v poznámkách 

z minulé hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shledali jste tuto příručku užitečnou? Na jaké další otázky byste zde chtěli najít odpovědi? 

Připomínky a návrhy zasílejte na ondrej.skrabal[at]ff.cuni.cz pod předmětem „Příručka“. 


