
Plnění studijních povinností (kreditů) u dvouoborového studia 
na FF UP Olomouc 

„Student může vykonat státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby diplomové či 
bakalářské práce až poté, co splnil všechny podmínky stanovené studijním 
oborem a popřípadě též směrnicí děkana.“ – Studijní a zkušební řád Univerzity 
Palackého v Olomouci, čl. 25, odst. 2. 

Ke státní závěrečné zkoušce může u dvouoborového bakalářského studia 
přistoupit jen student, který na každém z obou oborů získal minimálně 90 
kreditů ve skladbě A, B, C v poměru stanoveném akreditací příslušného oboru, 
tedy 180 kreditů celkem. 

Na oboru, na kterém student píše závěrečnou práci (diplomový obor), plní 
v rámci kreditů typu B i předměty související s vypracováním a obhajobou 
závěrečné práce, zpravidla ve výši 20 kreditů (většinou diplomové semináře 
v diplomovém modulu). 

Na oboru, na kterém závěrečnou práci nepíše (nediplomový obor), plní 
kredity typu B z nabídky katedry příslušného oboru v minimální výši 
stanovené studijním plánem oboru. Od akademického roku 2015/2016 
studenti bakalářského studia plní na nediplomovém oboru modul Společné 
základy v celkové výši 3 kredity. 

Příklad: 
Student dvouoborového studia X-Y má povinnou skladbu předmětů oboru  
X:  A – 50,  B* – 30,  C – 10  a povinnou skladbu předmětů oboru  
Y:  A – 50,  B* – 30,  C – 10. Jak plní kreditovou povinnost? 
 

Diplomový obor:                                                 Nediplomový obor: 
 

 
A – 50 kreditů 

 
B* – 30 kreditů 

(z toho zpravidla 20 za předměty související 
s obhajobou závěrečné práce = Diplomový 
modul + 10* za další předměty z nabídky 

povinně volitelných předmětů oboru) 
 

C – 10 kreditů 
-------------------------------------- 

 
dohromady 90 kreditů 

 
*Kredity typu B si student vybírá z nabídky 
příslušné katedry a nelze je nahradit jinými 
kredity, a to ani z druhého oboru v případě 
dvouoborového studia!!! 

  
A – 50 kreditů 

 
B* – 30 kreditů 

(z toho 3 za předměty z modulu Společné 
základy - od akad. roku 2015/2016) 

 

 
C – 10 kreditů 

 
-------------------------------------- 

 
dohromady 90 kreditů     

 
*Kredity typu B si student vybírá z nabídky 
příslušné katedry a nelze je nahradit jinými 
kredity, a to ani z druhého oboru v případě 
dvouoborového studia!!! 

90 + 90 

= 

180 kreditů 
za 

bakalářské 
studium 

 

 
Totéž platí i u navazujícího magisterského studia, kde je poměr kreditů  
následující: 60 + 60 na každém oboru, tj. 120 kreditů celkem. 


