JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
__________________________________________________________________________________

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 11/2021
O ZMĚNĚ OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2017
Čl. 1
Změna opatření děkana č. 7/2017
Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, ve
znění opatření č. 8/2019, se mění takto:
1. V článku 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Toto opatření upravuje i postavení studentů zapsaných na jiných fakultách JU, a to
v rozsahu, v němž je jejich studium uskutečňováno PF JU.“
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
2. V čl. 1 odst. 6 se v první větě za slovo „proděkan“ doplňují slova „a studentské praxe
(dále jen „proděkan“)“. V druhé větě se za slovo „jedná“ doplňuje mezera slovo „ i“.
3. V čl. 2 odst. 2 se slova „a proděkan pro studium“ zrušují.
4. Za část I. se vkládá nová část II., která včetně nadpisu a čl. 2a až čl. 2e zní:
„Část II.
Studium ve studijních programech
Čl. 2a
Studijní programy akreditované před 1. 9. 2016
Studium na PF JU ve studijních programech akreditovaných před 1. 9. 2016 (tzv. dobíhající
studijní programy) se v souladu s platnou akreditací uskutečňuje při zachování členění
studijních programů na studijní obory.
Čl. 2b
Studijní programy akreditované po 1. 9. 2016
Studium na PF JU ve studijních programech akreditovaných po 1. 9. 2016 se uskutečňuje jako
a) jednospecializační studium,
b) dvouspecializační studium, nebo
c) sdružené studium.
Čl. 2c
Jednospecializační studium
(1) Ve studijním programu s jednospecializačním studiem je akreditován jediný studijní plán
tvořící oborové zaměření (tzv. specializaci) studijního programu, který kompletně naplňuje
kreditovou hodnotu studia.
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(2) Všichni studenti zapsaní ve studijním programu s jednospecializačním studiem plní totožné
povinné předměty, které ústí v příslušné povinné předměty státní závěrečné zkoušky (dále
též jen „SZZ“).
(3) Studenti provádí pouze dílčí volbu obsahového zaměření svého studia v rámci jednotné
specializace, a to toliko výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů, které vybírají
v souladu se stanovenými pravidly z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů
zařazených do jednotného studijního plánu svého studijního programu.
(4) Kvalifikační práci zpracovávají studenti v rámci svého oborového zaměření daného
jednotným studijním plánem.
Čl. 2d
Dvouspecializační studium
(1) Ve studijním programu s dvouspecializačním studiem je akreditováno několik vzájemně
odlišných studijních plánů zohledňujících rozdílné oborové zaměření (tzv. specializace),
z nichž každý naplňuje kreditovou hodnotu studia jen z části.
(2) Všichni studenti zapsaní ve studijním programu s dvouspecializačním studiem plní totožné
povinné předměty pedagogicko-psychologického základu a učitelské propedeutiky a dále
odlišné povinné předměty podle studijních plánů svých dvou specializací, které ústí
v příslušné povinné předměty státní závěrečné zkoušky.
(3) Studenti dále provádí dílčí volbu obsahového zaměření svého studia v rámci svých dvou
specializací, a to výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů, které vybírají
v souladu se stanovenými pravidly z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů
zařazených do studijního plánu každé ze svých dvou specializací.
(4) Kvalifikační práci zpracovávají studenti v rámci oborového zaměření jedné ze svých dvou
specializací, případně ze společného pedagogicko-psychologického základu.
Čl. 2e
Sdružené studium
(1) Ve studijním programu se sdruženým studiem je akreditován studijní plán zohledňující
oborové zaměření daného studijního programu, který naplňuje polovinu kreditové
hodnoty studia, pročež je k němu přidružen druhý studijní plán akreditovaný v jiném
studijním programu (zohledňující oborové zaměření daného studijního programu),
zpravidla uskutečňovaném jinou fakultou JU, který naplňuje kreditovou hodnotu studia
z druhé poloviny.
(2) Studijní plány sdruženého studia (podle odstavce 1) jsou symetrické. Studijní plán
akreditovaný ve studijním programu, v němž je student zapsán, se označuje jako maior,
přidružený studijní plán jako minor.
(3) Všichni studenti zapsaní ve sdruženém studiu plní totožné povinné předměty každého ze
dvou studijních plánů svého studia, které ústí v příslušné povinné předměty SZZ.
(4) Studenti provádí pouze dílčí volbu obsahového zaměření svého studia v rámci svých dvou
studijních plánů, a to toliko výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů, které
vybírají v souladu se stanovenými pravidly z nabídky povinně volitelných a volitelných
předmětů zařazených do studijních plánů svého studijního programu.
(5) Kvalifikační práci zpracovávají studenti v rámci svého oborového zaměření daného
kterýmkoli ze svých dvou studijních plánů, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o maior či
minor.
Dosavadní části II. až V. se označují jako části III. až VI.
5. V čl. 3 odst. 7 se ve větě první za slovo „žádosti“ vkládají slova „IS STAG“.
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6. V článku 4 v nadpise se slova „ze zdravotních důvodů“ zrušují.
7. V článku 4 odst. 2 až 5 zní:
„(2) Nastanou-li na straně studenta zdravotní nebo jiné závažné okolnosti znemožňující mu
účast ve výuce nebo průběžné či závěrečné plnění studijních povinností, rozhodne děkan na
žádost studenta podle závažnosti onemocnění či závažnosti okolností, charakteru studijních
povinností, a povahy plnění, které má být odloženo, o
a) odložení plnění průběžných studijních povinností nebo
b) odložení ukončení předmětu,
a to o dobu, po kterou z doložené zdravotní neschopnosti (článek 7) nebo z řádně doložených
jiných okolností vyplývá studentova nemožnost plnit, zvětšenou o přiměřenou dobu k realizaci
plnění. Odložení podle tohoto odstavce nemá vliv na povinnost studenta veškeré odložené
studijní povinnosti splnit.
(3) Jinými závažnými okolnostmi podle odstavce 2 jsou zejména úmrtí blízké osoby doložené
úmrtním listem nebo jiným úředním dokumentem nebo nařízená izolace nebo karanténa
doložená příslušným potvrzením. Za zdravotní nebo jiné závažné okolnosti podle odstavce 2
se nepovažují rekreační, pracovní či obdobný pobyt v České republice či v zahraničí, s výjimkou
vyslání v rámci služebního poměru, a dále lékařské vyšetření, ošetření nebo jiný lékařský
zákrok, který je s ohledem na jeho povahu možné realizovat v jiném termínu.
(4) Žádost se podává na stanoveném formuláři v IS STAG. Její povinnou přílohou je dokument
prokazující zdravotní neschopnost (článek 7) či jiné závažné okolnosti.
(5) Děkan žádosti nevyhoví, pokud
a) student nedoloží tvrzenou zdravotní neschopnost postupem podle článku 7 nebo
nebude možné ji ověřit (čl. 7 odst. 4), nebo nedoloží jiné závažné okolnosti
znemožňující mu účast ve výuce nebo průběžné či závěrečné plnění studijních
povinností, nebo
b) by doba odložení stanovená podle odstavce 2 přesáhla nejzazší termín zkouškového
období nebo jiný termín, v němž je možné a účelné povinnosti splnit, zejména pak
přesáhla-li by termín ukončení kurzu.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
8. V čl. 5 odst. 2 zní:
„(2) Student, který v tzv. uznané době rodičovství studium nepřeruší, má práva podle § 54a
zákona o vysokých školách a dle příslušného opatření rektora. Individuální studijní plán rodiče
realizuje v rámci zápisu či upřesňujícího zápisu, a to tak, že si předměty zapíše pouze v rozsahu,
který odpovídá jeho možnostem; tím není dotčena jeho povinnost podle čl. 20 odst. 5 SZŘ JU.
V případě jakýchkoli pochybností student zkonzultuje před provedením zápisu či upřesňujícího
zápisu vhodný rozsah zapsaných předmětů s proděkanem.“
9. V čl. 6 odst. 1 se za slovo „"nevyhověl(a)"“ doplňuje text: „; z kolonky v IS STAG „Účast
na termínu“ vybere zkoušející „nedostavil se““.
10. V čl. 6 odst. 3 zní:
„(3) O důvodnosti omluvy podle odstavce 2 rozhoduje zkoušející. Uzná-li omluvu za důvodnou,
hodnocení podle odstavce 1 vymaže a z kolonky v IS STAG „Účast na termínu“ vybere „omluven“,
a zároveň studentovi nabídne jiný termín vyzkoušení; přihlíží přitom k možnostem studenta
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termín absolvovat. Jiný termín pro vyzkoušení omluveného studenta podle věty předchozí
musí vyučující vypsat v IS STAG. Jiný termín nemusí nabídnout v případě, že jsou v budoucnu
v IS STAG vypsány zkouškové termíny, na něž se student může ještě přihlásit. Neuzná-li
zkoušející důvody za vážné nebo za prokázané, zejména pak, nejsou-li doloženy v souladu
s odstavcem 2, studenta neomluví a hodnocení podle odstavce 1 mu ponechá.“
11. V čl. 8 odst. 1 písm. a) se slova „nejpozději však do 30. 9. daného akademického roku,“
zrušují.
12. V čl. 8 odst. 2 písm. a) se slova „do termínu stanoveného harmonogramem“ nahrazují
slovy „měsíc před nástupem na praxi“.
13. V čl. 8 odst. 2 písm. c) se slova „a bez zbytečného odkladu jej odevzdat na Oddělení
pedagogické praxe PF JU“ nahrazují slovy „v Portálu praxí“.
14. V článku 8 se odstavec 5 zrušuje.
15. V čl. 9 odst. 4 písm. b) a c) zní:
„b) doporučí to garant studijního programu, či garanti specializací (původního studia a nově
zvoleného studia), a
c) student úspěšné vykoná zkoušku podmiňující změnu, pokud ji garant studijního programu
či specializace vyžaduje, resp. ji stanoví děkan.“
16. V čl. 9 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
17. V čl. 9 odst. 7 písm. a) se za slovo „programu“ doplňují slova „či specializací“.
18. V čl. 9 odst. 10 se slovo „III“ nahrazuje slovem „IV“.
19. V čl. 10 odst. 2 se ve větě první text „podanou nejpozději 30 dní před navrhovaným
termínem opětovného zápisu do studia“ zrušuje. Na konci textu se dále doplňuje věta:
„Přerušení studia nelze ukončit zpětně.“.
20. V čl. 14 odst. 2 se za slovo „formuláři“ doplňují slova „v IS STAG“.
21. V čl. 14 odst. 3 písm. a) se na konec odstavce doplňuje slovo „a“.
22. V čl. 14 odst. 3 se písm. c) zrušuje.
23. V čl. 14 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) K žádosti se prostřednictvím IS STAG vyjadřuje garant předmětu, jeho stanovisko podle
zjištění, která učinil, zní
1. uznání se doporučuje
2. uznání se nedoporučuje;
garant předmětu zaujímá stanovisko na základě podkladů podle odstavce 3 doložených
studentem nebo v případě, že odpovídající výstupy z učení prokazuje splněním předmětu
absolvovaného na PF JU, na základě informací dostupných mu v IS STAG. Před přijetím
stanoviska je garant předmětu povinen konzultovat svůj záměr s vedoucím katedry nebo
garantem studijního programu, specializace nebo oboru.“
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
24. V čl. 14 odst. 5 se na konec věty za slovo „formuláři“ doplňují slova „v IS STAG“.
25. Článek 15a včetně nadpisu zní:
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„Čl. 15a
Započítání předmětu v souběžném studiu
(1) Student, který na PF JU souběžně studuje více studií, v nichž se překrývají předměty, může
požádat o budoucí započítávání totožných předmětů vyučovaných PF JU v souběžném
studiu. Započítání spočívá v zaznamenání všech (tedy i neúspěšných) hodnocení
předmětu, která student získal ve svém hlavním studiu do hodnocení totožného
předmětu zapsaného v souběžném studiu a to, aniž by student plnil studijní povinnosti
totožného předmětu dvakrát. Podmínkou pro započtení předmětu je jeho paralelní zápis
v hlavním i v souběžné studiu (student si musí předmět zapsat v obou svých studiích
současně, tedy ve stejné rozvrhové akci předmětu, ve stejném semestru stejného
akademického roku); je-li předmět zakončen zkouškou, je dále podmínkou paralelní
přihlášení se na zkoušku v hlavním i souběžném studiu.
(2) Žádost o započítávání předmětů se podává v IS STAG. V žádosti student uvede, které
studium má být pro účely započítávání považováno za hlavní a které za souběžné. Má se
za to, že student žádá o započítávání všech předmětů splňujících podmínky podle
odstavce 1, z nichž ke dni podání žádosti nezískal žádné hodnocení, a to jak zapsaných
v aktuálním semestru, tak i v semestrech budoucích. Student je oprávněn stejným
postupem požádat kdykoli v průběhu studia o ukončení započítávání; již zaznamenaná
hodnocení tím nejsou nijak dotčena. Rozhodnutí o žádosti se pouze poznamená do spisu
studenta.
(3) Student je povinen včas informovat vyučujícího o tom, že mu bylo povoleno započítávání
předmětů v souběžném studiu. Vyučující je povinen studentovi, jehož předměty jsou
započítávány, zapsat v IS STAG shodné hodnocení totožných předmětů v hlavním i
souběžném studiu.“
26. V článku 15b se zrušuje číslování odstavce 1.
27. V článku 15b se odstavec 2 zrušuje.
28. V článku 16 odst. 1 se slova „státní závěrečnou zkoušku (dále jen „SZZ“) nahrazují slovy
„SZZ“.
29. Čl. 16 odst. 3 zní:
„(3) SZZ v bakalářském studiu zahrnuje oborově zaměřenou část a obhajobu bakalářské práce,
SZZ v magisterském studiu zahrnuje oborově zaměřenou část a obhajobu diplomové práce.
Oborově zaměřená část SZZ zpravidla zahrnuje několik samostatně hodnocených zkoušek
z jednotlivých předmětů SZZ (dále jen "zkouška z předmětu SZZ"). Zkouška z předmětu SZZ se
může členit na dílčí součásti; ty jsou však hodnoceny souhrnně známkou za zkoušku
z předmětu SZZ. Kde se v opatření píše o "SZZ", myslí se tím kterákoli její část, tedy podle
kontextu buď oborově zaměřená část, resp. zkouška z předmětu SZZ, která je konána
samostatně, nebo obhajoba bakalářské nebo diplomové (dále jen "kvalifikační") práce.“
30. V čl. 16 se odst. 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
31. V čl. 17 odst. 3 zní:
„(3) Katedry sdružené v Sekci pedagogických a psychologických programů vypisují termíny SZZ
v IS STAG nejpozději do 15. 11. pro SZZ zařazené v zimním semestru a do 28. 2. a 15. 5. pro SZZ
zařazené v letním semestru. Ostatní katedry vypisují termíny SZZ v IS STAG nejpozději do 30.
11. pro SZZ zařazené v zimním semestru a do 31. 3. a do 31. 5. pro SZZ zařazené v letním
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semestru; a to tak, aby jimi vypsané termíny nekolidovaly s termíny vypsanými katedrami
sdruženými v Sekci pedagogických a psychologických programů.“
32. V čl. 18 odst. 1 věta první zní:
„Studenti bakalářských studijních programů s jednospecializačním studiem konají obě části
SZZ dle čl. 16 odst. 3 věty první, tedy oborově zaměřenou část a obhajobu bakalářské práce,
v jednom termínu.“
33. V čl. 18 odst. 3 se slovo „děkana“ nahrazuje slovem „proděkana“ a slovo „děkan“
nahrazuje slovem „proděkan“.
34. V čl. 18 odst. 6 věta první zní:
„Přihlášení se ke kterékoli části SZZ, tedy k oborově zaměřené části nebo obhajobě kvalifikační
práce, se uplynutím termínu stanoveného harmonogramem pro přihlášení (a odhlášení) stává
závazné.“
35. V Čl. 18 odst. 7 se za slovo „podané“ doplňují slova „v IS STAG“.
36. Článek 19 včetně nadpisu zní:
„Čl. 19
Oborově zaměřená část SZZ
(1) Oborově zaměřená část SZZ jako i jednotlivé zkoušky z předmětů SZZ, člení-li se na ně
oborově zaměřená část, stanoví v souladu s akreditací vedoucí katedry svou směrnicí
(článek 22).
(2) Studenti magisterských studijních programů, jejichž absolvováním se získává kvalifikace
učitele, jsou povinni předložit před konáním oborově zaměřené části své portfolium
zpracované dle pokynů stanovených ve směrnici vedoucího katedry (článek 22).
(3) Studenti magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol
mohou nad rámec zkoušek z předmětů SZZ stanovených postupem podle odstavce 1
vykonat zkoušku z předmětu SZZ anglický jazyk nebo německý jazyk. Podmínkou pro její
vykonání je splnění všech povinných a požadovaného okruhu povinně volitelných
předmětů, které do zkoušky z předmětu SZZ anglický jazyk nebo německý jazyk v souladu
s opatřením vedoucího katedry obsahově ústí, a to při splnění do mezního termínu
stanoveného harmonogramem.
(4) Rozhodnutí vykonat zkoušku z předmětu SZZ anglický jazyk nebo německý jazyk podle
odstavce 3 student provede přihlášením se k dané zkoušce z předmětu SZZ v termínu
stanoveném harmonogramem prostřednictvím příslušné aplikace v IS STAG; článek 18
platí obdobně. Pokud tak student v uvedeném termínu neučiní, nárok na vykonání
volitelné zkoušky podle odstavce 3 mu zaniká. Rozhodnutí vykonat zkoušku z předmětu
SZZ anglický jazyk nebo německý jazyk nelze změnit, přihlášením se k ní postupem podle
tohoto odstavce se stává pro studenta povinnou. Režim zkoušky z předmětu SZZ anglický
jazyk nebo německý jazyk podle odstavce 3, včetně následků jejího neúspěšného vykonání,
je tak totožný s režimem povinných zkoušek z předmětů SZZ podle odstavce 1, a to včetně
povinností stanovených v čl. 16 odst. 5 a následků jejich případného nesplnění.
(5) Průběh oborově zaměřené části SZZ, resp. zkoušky z předmětu SZZ, je upraven v článku
21.“
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37. V čl. 20 odst. 1 až 3 zní:
„(1) Kvalifikační práce je na PF JU samostatnou a zvlášť hodnocenou částí SZZ ve všech
akreditovaných studijních programech. Není-li v tomto opatření stanoveno jinak, student si ji
zadává na katedře garantující SZZ, respektive na jedné ze dvou kateder garantujících SZZ, v jím
studovaném studiu, kdykoliv v průběhu studia tak, aby mohl ve zbývající části studia získat
zápočty za předměty seminářů závěrečné práce.
(2) Studenti magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol, si
zadávají diplomovou práci na katedře matematiky, katedře slovanských jazyků a literatur nebo
na kterékoli jiné katedře, která se podílí na jejich výuce.
(3) Vedoucím kvalifikační práce může být jen akademický pracovník, který je absolventem
studia v doktorském studijním programu nebo jemu na roveň postaveného, anebo odborník
působící v praxi, který je absolventem magisterského studijního programu; vedoucím
bakalářské práce může být výjimečně i student doktorského studijního programu. Vedoucí
kvalifikační práce, který je zaměstnancem PF JU, může vést nejvýše 10 kvalifikačních prací; pro
účely splnění této podmínky se každá práce, která má konzultanta, násobí koeficientem 0,5.“
38. V čl. 20 odst. 6 se slova „oboru (programu)“ nahrazují slovem „programu“.
39. V čl. 20 odst. 6 písm. b) se slova „pro studium“ zrušují.
40. V článku 20 se vkládá nový odstavec 7, který zní:
„V případě, že ze zadání kvalifikační práce vyplývá komerční potenciál školního díla, které jejím
zpracováním vznikne, je součástí zadání též řádně podepsaná smlouva o smlouvě budoucí –
licenční, kterou se student zaváže s PF JU uzavřít v případě, že ho o to do 1 roku po vykonání
obhajoby PF JU požádá.“
Dosavadní odstavce 7 až 16 se označují jako odstavce 8 až 17.
41. V článku 20 odstavec 9 zní:
„(9) Vedoucí kvalifikační práce z některé z kateder PF JU nebo organizační konzultant z PF JU
po projednání obsahu práce se studentem a v termínu stanoveném harmonogramem
vypracuje podklady pro zadání práce, které předá sekretářce katedry; jejich součástí je
v případě vedoucího z jiného pracoviště dle odstavce 6 nebo v případě konzultanta dle
odstavce 4, též jeho prohlášení, že s vedením či konzultováním práce dle uvedených podkladů
souhlasí. Je-li v souladu s ustanovením odstavce 3 vedoucím kvalifikační práce odborník
působící v praxi anebo student doktorského studia, je součástí zadání též vedoucím katedry
provedené a podepsané odůvodnění jeho kvalifikace, způsobilosti a spolehlivosti být
vedoucím kvalifikační práce. Podklady pro zadání práce sekretářka katedry zpracuje do
podoby zadání práce, které vytištěné předloží "k podpisu" vedoucímu katedry a následně
děkanovi. Podepsané zadání uchová sekretářka katedry za účelem následného přiložení
k protokolu SZZ; na žádost studenta, vedoucího práce nebo jejího oponenta, mu vydá kopii
zadání. Změny v zadání lze provádět jen ze závažných důvodů, a to prostřednictvím žádosti
podané prostřednictvím IS STAG na příslušném formuláři nejpozději 4 měsíce před
odevzdáním práce.“
42. V Čl. 20 odst. 10 písm. b) se slovo „21“ nahrazuje slovem „22“ a na konec textu se
doplňuje věta: „Vedle toho je povinen před odevzdáním kvalifikační práce k obhajobě
zajistit, aby titulní list kvalifikační práce jednoznačně identifikoval, zda se jedná o práci
bakalářskou nebo diplomovou.“
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43. V čl. 20 odst. 10 písm. d) se text:
„Autor je povinen ve své práci uvést následující prohlášení (doplněné dle skutečnosti):
"Prohlašuji, že svou [typ] práci jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů
a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona
č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své [typ] práce, a to v nezkrácené
podobě/v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných [konkrétní] fakultou
elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého
autorského práva k odevzdanému textu kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž
elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb.
zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam i o průběhu a výsledku obhajoby
kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází
kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských
kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů." Toto prohlášení je doplněno datem
a vlastnoručním podpisem autora v případě tištěné verze práce nebo dovětkem „v. r.“
v případě elektronické verze práce. Tímto autor též prohlašuje, že se nedopustil plagiátorství.“
zrušuje.
44. V čl. 20 odst. 10 písm. e) a f) zní:
„e) Na stránce, která obvykle následuje za titulním listem, student uvede toto prohlášení:
„Prohlašuji, že jsem autorem této kvalifikační práce a že jsem ji vypracoval(a) pouze s použitím
pramenů a literatury uvedených v seznamu použitých zdrojů.“ Pokud je kvalifikační práce
vypracována v jiném jazyce než v češtině, uvede student odpovídající formulaci prohlášení
v příslušném jazyce. K uvedenému prohlášení student připojí datum, své jméno a příjmení. Ve
všech tištěných kopiích kvalifikační práce, které student předkládá k obhajobě, ke jménu
a příjmení připojí rovněž vlastnoruční podpis. V elektronické verzi kvalifikační práce student
namísto vlastnoručního podpisu připojí za své jméno a příjmení dovětek „v.r.“.
f) Vedoucí práce kromě metodického vedení práce průběžně dohlížejí, zda nedochází
k plagiátorství v jakékoli formě. K tomu mohou využívat elektronické systémy (např. Theses).
V případě zjištění plagiátorství, a to i v dokončené práci, nedoporučí práci k obhajobě
s uvedením zjištěné skutečnosti, a zároveň dá děkanovi podnět k zahájení disciplinárního
řízení. Práci, která byla posouzena jako plagiovaná, musí autor přepracovat, resp. doplnit.
Přitom termín obhajoby, k němuž byl autor kvalifikační práce přihlášen nebo v němž proběhla
obhajoba s negativním výsledkem, je jedním z platných termínů ve smyslu příslušného článku
SZŘ JU v platném znění.“
45. V čl. 20 odst. 12 se za slovo „manipulaci“ vkládá text, který zní „(kvalifikační práci z IS
STAG již nelze odstranit)“.
46. Nadpis článku 21 zní: „Průběh SZZ (oborově zaměřené části a obhajoby)“
47. V čl. 21 odst. 2 se slovo „Oborová“ nahrazuje slovy „Oborově zaměřená“.
48. V čl. 21 odst. 3 se slovo „studia“ nahrazuje slovem „studenta“.
49. V čl. 21 odst. 4 se ve druhé větě za slova „který se k SZZ“ vkládají slova „ (oborově
zaměřené části nebo obhajobě kvalifikační práce)“. Dále se slovo „děkanovi“ nahrazuje
slovem „proděkanovi“ a slovo „děkan“ slovem „proděkan“.
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50. V čl. 21 odst. 6 se slovo „4“ nahrazuje slovem „5“ a slovo „oborové“ slovem „oborově
zaměřené“.
51. V čl. 21 odst. 8, 9 a 10 se slovo „oborové“ slovem „oborově zaměřené“.
52. V čl. 21 odst. 9 se za slova „student se SZZ“ doplňuje text „ (oborově zaměřené části či
obhajoby kvalifikační práce)“ a na konec textu před závěrečnou tečku se doplňuje text
„, či jakými závažnými nedostatky trpěla kvalifikační práce nebo její obhajoba“.
53. V čl. 21 odst. 11 se za slovo „hodnocení“ doplňuje text „oborově zaměřené části SZZ
nebo zkoušky“.
54. V čl. 22 odst. 1 se slova „nejpozději do 30. 10.“ zrušují.
55. V čl. 22 odst. 1 písm. o) se slova „k 1. 11. 2017“ nahrazují slovy „v souladu s pokyny
proděkana“.
56. V čl. 22 odst. 2 se slova „3 písm. c)“ nahrazují slovem „4“.
57. V čl. 22 odst. 3 a 4 se všechna slova „pro studium“ zrušují.
58. V čl. 23 odst. 1 se za slovo „dostupných“ vkládají slova „v IS STAG“.
59. Článek 23 odst. 2 zní:
„(2) Žádosti se podávají v elektronické podobě prostřednictvím IS STAG, odkaz „Studentské
žádosti“, včetně příloh.“
60. V čl. 23 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
61. V čl. 23 odst. 5 zní:
„(5) Studenti PF JU jsou povinni vyplnit v IS STAG hodnocení výuky za uplynulý semestr, a to
nejpozději do konce termínu stanoveného harmonogramem pro zápis předmětu podle čl. 3
odst. 2. Studentské hodnocení výuky je anonymní. Výsledky SHV budou využity k optimalizaci
výuky na PF JU.“
62. V čl. 24 odst. 1 se slova „pro studium“ zrušují.
63. V čl. 24 odst. 3 písm. a) se za slovo „podobě“ doplňují slova „prostřednictvím IS STAG“.
64. V čl. 24 odst. 3 písm. c) se slovo „konečně,“ zrušuje.
65. V čl. 24 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Průběh schvalování žádosti včetně rozhodnutí o žádosti je zaznamenán u dané žádosti v IS
STAG. V listinné podobě je založen v osobní složce studenta na studijním oddělení.“
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
66. V čl. 25 odst. 1 se za první větu vkládá věta, která zní:
„Dále je povinen zajistit, aby vyjádření katedry (učiněné jeho prostřednictvím), vyjádření
garanta studijního programu či garanta specializace nebo garanta předmětu k žádostem
studentů bylo v IS STAG vloženo ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne předání věci k vyřízení.“
Čl. 2
Přechodné ustanovení
Vedoucí kateder uvedou své směrnice do souladu s tímto opatřením do 28. 2. 2022, a to
s účinností od 1. 9. 2022.
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Čl. 3
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti 3. 1. 2022.

V Českých Budějovicích 22. 12. 2021

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU
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