
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  

 

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA  
 

Akademický senát Evangelické teologické fakulty  
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,  
a podle čl. 11 odst. 13 c) Statutu Evangelické teologické fakulty  

usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Evangelické teologické fakultě,  
jako jejím vnitřním předpisu:  

 
Čl. 1  

Úvodní ustanovení  
Tato Pravidla pro organizaci studia na Evangelické 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 Evangelické 
teologické fakultě (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.  
 
 

Část I.  
Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů  

podle studijního a zkušebního řádu univerzity  
 
 

Čl. 2  
Úseky studijních programů  

(K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  
 
Úseky studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou ročníky.  

 
 

Čl. 3  
Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia  

(K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  
Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří více než patnáct 
procent z normálního počtu kreditů, rozhodne o započítání kreditů nad rámec této hranice pro účely 
aktuální průběžné kontroly studia děkan.  
 
 

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 studia v bakalářských studijních oborech 

„Evangelická teologie“, „Teologie křesťanských tradic“ a „Pastorační a sociální práce“ 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) 140 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,  
e) 160 kreditů pro zápis do šestého úseku studia.  



2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v bakalářském studijním oboru 
„Social services focused on diaconia and Christian social practice” 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)  190 kreditů pro zápis do sedmého úseku studia.  

 
3. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v navazujících magisterských 

studijních oborech jsou: 
a) 40 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,  
b) 80 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,  
c) 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,  
d) 100 kreditů pro zápis do pátého úseku studia.  

 
 

Čl. 5  
Individuální studijní plán  

(K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  
V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta fakulty povolit 
absolvování jednoho nebo více úseků studia podle individuálního studijního plánu.  
 

 
Čl. 6  

Formy studia, přestupy  
(K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  

Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě a o 
přestupech mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu se nestanoví.  

 
 

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, se nestanoví.  

 
 

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), b), 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.  

 
 
 



Čl. 9  
Opakovaný zápis předmětu  

(K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  
1. Opakování zápisu téhož předmětu vyučovaného na fakultě je možné pouze jednou.  
2. Opakovaný zápis předmětů je v rámci studia daného studijního oboru povolen nejvýše třikrát, 
přičemž opakovaný zápis dvou předmětů současně je vyloučen.  
 
 

Čl. 9a 
Kontrola studia 

(K čl. 6 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
Kontrola studia předmětu (kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška či kombinace těchto 
forem) zapsaného v daném úseku studia může probíhat nejpozději do konce akademického roku 
bezprostředně následujícího po roku, ve kterém si student takový předmět zapsal. V odůvodněných 
případech, jimiž se rozumí zejména náhle vzniklé vážné zdravotní, sociální či osobní důvody, může 
děkan na základě písemné žádosti studenta povolit pozdější kontrolu studia. 

 
Čl. 10  

Kolokvium a zápočet  
(K čl. 6 odst. 10 a 13 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  

1. Zápočtem nebo kolokviem se potvrzuje, že student splnil požadavky stanovené pro danou studijní 
povinnost; tímto požadavkem může být účast na výuce, absolvování testů, vypracování seminární 
práce, referátu atd. Splnění povinnosti se potvrzuje přidělením příslušného počtu kreditů a zapisuje 
se do Výkazu o studiu a Studijního informačního systému.  
2. Počet opravných možností získání kolokvia, zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu je stanoven na 
dvě. Pokud vyučující daného předmětu chce stanovit vyšší počet opravných možností, musí tuto 
skutečnost uvést v anotaci daného předmětu. 
 
 

Čl. 11 
Klasifikace zkoušek  

(K čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  
1. Klasifikuje se stupnicí: „výtečně“ (A) – „velmi dobře“ (B) – „dobře“ (C) – „uspokojivě“ (D) – 

„dostatečně“ (E) – „nedostatečně“ (F). Při určování prospěchového průměru se započítávají 
všechny známky ze všech vykonaných zkoušek.  

2. Bodová hodnota známek je: A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3; F=4.  
 
 

Čl. 12  
Skládání částí státních závěrečných zkoušek  

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

1. Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní závěrečné zkoušky (dále jen „státní 
zkouška“) v bakalářských studijních oborech „Evangelická teologie“ a „Teologie křesťanských 
tradic“ je 180. 

 
2. Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní zkoušky v bakalářském studijním oboru 

„Social services focused on diaconia and Christian social practice” je 210.  
 
3. Počet kreditů nutný pro konání částí státní zkoušky „Pedagogika“ a „Psychologie“ v bakalářském 

studijním oboru „Pastorační a sociální práce“ je 120. 
 



4. Počet kreditů nutný pro konání ostatních částí státní zkoušky v bakalářském studijním oboru 
„Pastorační a sociální práce“ je 180. 

 
5. Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní zkoušky v navazujících magisterských 

studijních oborech je 120. 
 
 

Čl. 13  
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 oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního 
řádu univerzity nestanoví odlišně.  
 
 

Čl. 14  
Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním  

(K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)  
V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována hůře 
než známkou "dobře" (C), výsledná klasifikace je "výtečně" (A), prospěchový průměr za celé studium 
je nejvýše 1,5 (B), student absolvuje s vyznamenáním.  
 
 

Část II.  
Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech  

 
Čl. 15  

Podrobnosti o organizaci studia na fakultě dočasně upravují opatření děkana a to až do nabytí 
účinnosti věcně příslušné změny tohoto předpisu.  

 
 
 

Část III.  
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech  

 
Čl. 16  

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravují opatření děkana.  
 
 

Část IV. 
 

Čl. 17  
Závěrečná ustanovení  

1. Přepočet klasifikační stupnice UK ETF na tradiční klasifikační stupnici se provádí dle následujícího 
klíče:  
A, B = 1; C = 2; D, E = 3; F = 4.  

2. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 6. května 2014 a nabývá platnosti 
dnem schválení akademickým senátem univerzity.1 

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

                                                      
1
 § 9 odst. 1 písm, b) zákona. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 6. června 2014 



4. Tím se současně ruší platnost dosavadních Pravidel pro organizaci studia ETF UK ze dne 31. 5. 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
Jan Kranát, Ph.D.      Doc. Jindřich Halama, Dr. 
předseda Akademického senátu UK ETF    děkan UK ETF 
 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. 
předseda Akademického senátu UK 

 
 
 


