
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA 
na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy 

 
Akademický senát Evangelické teologické fakulty  

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) 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. 11  písm. b) Statutu Evangelické teologické fakulty usnesl na těchto  
Pravidlech pro organizaci studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, 

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 
(dále  jen  „SZŘ“  a  „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 SZŘ  
 

Čl. 2  
Úseky studijních programů  

(K čl. 4 odst. 6 SZŘ)  
 
Úseky studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou ročníky.  

 
Čl. 3 

Specializace studijních programů 
(K čl. 5 odst. 4 SZŘ) 

 
Studijní programy uskutečňované na fakultě mají tyto specializace: 
 
1. Bakalářský studijní program Teologie 
  a) Evangelická teologie 
  b) Teologie křesťanských tradic 
 
2. Bakalářský studijní program Sociální práce 
  a) Pastorační a sociální práce 
  b) Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice 
 
3. Navazující magisterský studijní program Teologie 
  a) Evangelická teologie 
  b) Teologie – spiritualita – etika 
  c) Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika 
 
4. Doktorský studijní program Teologie 
  a) Biblická teologie 



  b) Historická a systematická teologie 
  c) Praktická a ekumenická teologie a teologická etika 
 
5. Doktorský studijní program Filosofie 
  a) Filosofie náboženství 

 
Čl. 4  

Minimální počty kreditů  
(K čl. 5 odst. 6 SZŘ) 

 
1.   Minimální počty  kreditů nutné pro  zápis do dalšího úseku  studia  v bakalářských  specializacích 

„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 bakalářské  specializaci „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 programech 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  

Právo na zápis předmětu  
(K čl. 7 odst. 2 SZŘ) 

  
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. 7 odst. 5 písm. a), b), c) anebo 
e)  SZŘ,  jde‐li  o  předmět  zařazený  jako  povinný  nebo  povinně  volitelný  v daném  studijním 
programu,  

b) kapacitními důvody podle čl. 7 odst. 8 SZŘ; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu 
daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem.  

 
 
 
 
 
 
 



Čl. 6 
Kontrola studia 

(K čl. 8 odst. 2 a 3 SZŘ) 
 
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. 

 
Čl. 7  

Kolokvium a zápočet  
(K čl. 8 odst. 4 a 7 SZŘ) 

  
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 termínů získání kolokvia, zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu je stanoven na 
dva. 

 
Čl. 8 

Klasifikace zkoušek 
(K čl. 8 odst. 13 SZŘ) 

  
1.   Klasifikuje  se  stupnicí:  „výtečně“  (A)  –  „velmi  dobře“  (B)  –  „dobře“  (C)  –  „uspokojivě“  (D)  – 

„dostatečně“ (E) – „nedostatečně“ (F).  
2.  Známky A a B odpovídají klasifikaci „výborně“ (1), známky C a D odpovídají známce „velmi dobře“ 

(2), známka E odpovídá známce „dobře“ (3) a známka F známce neprospěl/a (4).1  
 

Čl. 9  
Skládání částí státních závěrečných zkoušek  

(K čl. 9 odst. 8 SZŘ) 
 

1.   Počet  kreditů  nutný  pro  konání  libovolné  části  státní  závěrečné  zkoušky  (dále  jen  „státní 
zkouška“) v bakalářských studijních programech je 180. 

 
2.  Počet  kreditů  nutný  pro  konání  libovolné  části  státní  zkoušky  v  bakalářské  specializaci  „Social 

services focused on diaconia and Christian social practice” je 210.  
 
3.   Počet  kreditů  nutný  pro  konání  libovolné  části  státní  zkoušky  v navazujících  magisterských 

studijních programech je 120. 
 

Čl. 10  
Podmínky pro absolvování s vyznamenáním  

(K čl. 9 odst. 13 SZŘ) 
  

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, student absolvuje s vyznamenáním. 
 

 

                                                       
1 Čl. 8 odst. 13 SZŘ. 



Čl. 11 
Uznání splnění kontroly studia 

(K čl. 8 odst. 16 SZŘ) 
 

Student  může  požádat  o  uznání  splnění  kontroly  studia  předmětu.  Děkan  může  takové  žádosti 
vyhovět,  pokud  byla  obdobná  studijní  povinnost  splněna  na  univerzitě  nebo  na  jiné  vysoké  škole 
v České republice anebo v zahraničí, jestliže od splnění obdobné studijní povinnosti neuplynulo ke dni 
podání žádosti více než pět let (pro studijní program Sociální práce) či deset let (pro studijní program 
Teologie).  
 
 

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

 
Čl. 12 

 
1. Zápis  do  úseku  studia  v bakalářském  a  magisterském  studijním  programu  na  fakultě  se  řídí 

harmonogramem akademického roku, který formou opatření vydává děkan.2 
2. Další  podrobnosti  o  organizaci  studia  v bakalářském  a magisterském  studijním  programu může 

stanovit děkan opatřením.  
 
 

Část III.  
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech  

 
Čl. 13 

1. Zápis  do  studia  na  fakultě  se  řídí Harmonogramem  akademického  roku,  jenž  formou  opatření 
vydává děkan.3 

2. Další podrobnosti o organizaci studia v doktorských  studijních programech může stanovit děkan 
opatřením.  

 
 

Část IV. 
 

Čl. 14 
Příslušnost k vyřizování podání 

(K čl. 17 odst. 3 SZŘ) 
 

K vyřizování podání studentů ve věcech organizace studia,  tj. o věcech neuvedených v § 68 odst. 1 
zákona  o  vysokých  školách,  je  příslušný  proděkan  pro  studijní  záležitosti,  přezkoumání  přísluší 
děkanovi.  

 
Čl. 15 

Přechodná ustanovení 
 

Řízení zahájená podle dosavadních pravidel se dokončí podle nových pravidel. 
 
 
 

                                                       
2 Čl. 3 odst. 3 SZŘ. 
3 Čl. 3 odst. 3 SZŘ. 



Čl. 16 
Závěrečná ustanovení 

  
1.  Zrušují  se dosavadní Pravidla pro organizaci  studia na Evangelické  teologické  fakultě Univerzity 

Karlovy ze dne 6. 6. 2014. 
 
2.  Tento předpis byl schválen akademickým senátem  fakulty dne 30. května 2017 nabývá platnosti 

dnem schválení akademickým senátem univerzity.4 
3.  Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.  
 
 
 
 

Jan Kranát, PhD. 
předseda Akademického senátu UK ETF 

Doc. Jiří Mrázek, ThD. 
děkan UK ETF 

 
 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. 
předseda Akademického senátu UK 

 
 
 

                                                       
4 § 9 odst. 1 písm, b) zákona. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2. června 2017. 


