
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

FILOZOFICKÁ FAKULTA

INFORMACE O STUDIU
STUDIJNÍ ROK 2008/2009

Prezenční studium

OLOMOUC 2008 





3

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

tel.: 585 631 111, fax: 585 631 012, 585 631 019
www.upol.cz

Rektor:  prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Předseda
akademického
senátu: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Předseda
správní rady: Mons. Jan Graubner,
 arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 

Prorektoři: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. 
 prorektorka pro záležitosti vědy a výzkumu
 statutární zástupkyně rektora

 doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. 
 prorektor pro záležitosti studia a studentů 

 Mgr. Jakub Dürr
 prorektor pro záležitosti vnějších vztahů

 prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
 prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby 

 doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
 prorektorka pro organizaci a řízení 

Kvestor: Ing. Henrieta Kotlebová

Kancléř: PhDr. Rostislav Hladký



4

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
tel.: 585 631 111, fax: 585 633 000
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Děkan: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
  tel.: 585 633 001
 e-mail: dekan@ffnw.upol.cz, ivo.bartecek@upol.cz

Sekretariát děkana:  Jana Kopečná   
 tel.: 585 633 011
 fax: 585 633 012
 e-mail:dekanat.ff@upol.cz, jana.kopecna@upol.cz

Předseda Akademického senátu: 
 prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. 
 tel. 585 633 201

Proděkani: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
 statutární zástupce děkana
 proděkan pro vědu
 tel.: 585 633 450
 e-mail: ladislav.daniel@upol.cz
 
 PhDr. Jaroslava Honová
 proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti  
 tel.: 585 633 376
 e-mail: jaroslava.honova@upol.cz 

 doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. 
 proděkan pro zahraniční záležitosti
 tel.: 585 633 206
 e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz

 RNDr. et. Ing. Lenka Cimbálníková
 proděkanka pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání
  tel.: 585 633 436
 e-mail: lenka.cimbalnikova@upol.cz 
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 doc. PhDr. Dušan Šimek 
 proděkan pro organizační záležitosti a rozvoj
 tel.: 585 633 391
  e-mail: dusan.simek@upol.cz

Tajemnice: Ing. Jiřina Menšíková
  tel.: 585 633 008
  e-mail: jirina.mensikova@upol.cz 
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prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.,
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.,
statutární zástupce děkana,
proděkan pro vědu
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PhDr. Jaroslava Honová,
proděkanka pro studijní,

sociální a pedagogické záležitosti

doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt.,
proděkan pro zahraniční záležitosti

RNDr. et. Ing. Lenka Cimbálníková,
proděkanka pro kombinované studium

a celoživotní vzdělávání

doc. PhDr. Dušan Šimek,
proděkan pro organizační záležitosti a rozvoj
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SLOVO DĚKANA FILOZOFICKÉ FAKULTY UP
K AKADEMICKÉMU ROKU 2008/2009

Společně s rozhodnutím věnovat svůj čas a píli vysokoškolskému vzdělávání jste 
volili ke studiu Filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Váš krok – strávit studijní 
léta na druhém nejstarším učení českých zemí – je pro vás studenty a pro nás, vaše 
zkušenější partnery učitele, zavazující. Společně vytváříme akademickou obec, která 
pro vaše i pro naše následovníky přejímá, chrání a dále postupuje již staletími zděděná 
práva univerzitních učení – vést k samostatnému myšlení, vést k moudrému a respek-
tovanému úsudku, který nepodléhá dobové mocenskopolitické poptávce, a naopak své 
soudy neustále zkoumá a prověřuje. 

Olomoucké univerzitní učení, které nese jméno Františka Palackého, sahá svý-
mi počátky do sedmdesátých let 16. století. V obnovené podobě náleží ke spektru 
univerzit České republiky od roku 1946. Jméno Františka Palackého přijala po vůdčí 
osobnosti českého vědeckého, politického a kulturního života českých zemí druhé 
poloviny 19. století. Právě jím reprezentované vědecké a vzdělávací úsilí – byť v do-
bovém kontextu již předminulého století – může být příkladem síly slova a poslání 
myšlenky.

Univerzita Palackého a Filozofická fakulta i vaším přičiněním ať zůstane svým ob-
sahem místem otevřené diskuse, kde jsou názory ceněny. Slovo je mocným nástrojem, 
chraňte jeho původnost a kultivovanost.

Za tím vším však přednostně stojí vaše píle, vaše ochota nabývat poznání. Buďte 
strůjci svých osudů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého vám pro to bude vytvářet 
podmínky.

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 
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AKADEMICKÝ SENÁT FILOZOFICKÉ FAKULTY UP

Učitelská komora (abecední řazení)
Mgr. Bilík Petr, Ph.D.   
PhDr. Bláha Josef  
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.   
Mgr. Jakub Ladislav 
Ing. Kubátová Jaroslava, Ph.D.  
Mgr. Kučera Ondřej  
doc. Mgr. Lach Jiří, M.A., Ph.D.  
prof. PhDr. Macháček Jaroslav, CSc.  
Mgr. Libor Práger, Ph.D.  
Mgr. Veronika Prágerová  
Mgr. Preissová-Krejčí Andrea, Ph.D.  
Mgr. Šústková Markéta, Ph.D.  
prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.  
doc. PhDr. Veselovská Ludmila, M.A., Dr.  

Studentská komora (abecední pořadí)
Barteček Ivo 
Bendová Klára 
Fůs Libor 
Jiráková Milada 
Pilný Jaroslav 
Mgr. Procházková-Bednaříková Ivana 
Spurná Radka 

Zástupci Senátu FF v Akademickém senátu UP 
Mgr. Jakub Ladislav
doc. Mgr. Lach Jiří, M.A., Ph.D.
Spurná Radka
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VĚDECKÁ RADA FILOZOFICKÉ FAKULTY UP

Interní členové
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.  katedra historie 
prof. PhDr. Jiří Černý CSc.  katedra romanistiky 
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.  katedra dějin umění 
prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.  katedra bohemistiky 
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.  katedra germanistiky 
doc. Dr. Wilken Engelbrecht  katedra nederlandistiky 
prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.  katedra anglistiky a amerikanistiky 
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.  katedra bohemistiky 
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr.  katedra politologie a evropských studií 
doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.  katedra slavistiky 
doc. PhDr. Vladimír Řehan  katedra psychologie 
doc. PhDr. Dušan Šimek  katedra sociologie a andragogiky 
doc. PhDr. Jiří Štefanides katedra divadelních, filmových   
  a mediálních studií 
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc.  katedra filozofie 
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.  katedra anglistiky a amerikanistiky 
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.  katedra historie 
prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.  katedra germanistiky 
prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.  katedra muzikologie 
 
Externí členové
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.  Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha 
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.  Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc.  Praha 
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.  Seminář dějin umění FF MU Brno 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.  Katedra psychologie FSS MU Brno 
PhDr. Karel Müller  Zemský archiv Opava 
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.  Ústav germanistiky FF MU Brno 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.  Ústav slavistiky FF MU Brno 
doc. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.  Ústav pedagogických věd FF MU Brno 
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KOLEGIUM DĚKANA FILOZOFICKÉ FAKULTY UP

• prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan,
 Katedra historie FF UP
• RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková, proděkanka,
 Institut celoživotního vzdělávání FF UP 
• doc. Dr. Wilken Engelbrecht, proděkan,
 Katedra nederlandistiky FF UP
• prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., proděkan,
 Katedra dějin umění FF UP, Rada UC UP 
• Mgr. Jakub Dürr, prorektor,
 Katedra politologie a evropských studií FF UP 
• PhDr. Jaroslava Honová, proděkanka,
 Katedra žurnalistiky FF UP 
• Ing. Jiřina Menšíková, tajemnice FF UP 
• doc. PhDr. Dušan Šimek, proděkan
 Katedra sociologie a andragogiky FF UP 
• prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc., předseda AS FF UP, 
 Katedra germanistiky FF UP
• Jaroslav Pilný, zástupce studentů za AS FF UP
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DĚKANÁT FILOZOFICKÉ FAKULTY UP

Děkan fakulty: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 585 633 001
 ivo.bartecek@upol.cz

Tajemnice fakulty:  Ing. Jiřina Menšíková 585 633 008
 jirina.mensikova@upol.cz
   
Sekretariát děkana:  Jana Kopečná 585 633 011
 jana.kopecna@upol.cz

Personální oddělení:  Mgr. Blanka Kollárová 585 633 032
 blanka.kollarova@upol.cz 

Studijní oddělení: 
Vedoucí:  Ing. Pavlína Grigárková 585 633 036
 pavlina.grigarkova@upol.cz

Referentky:  Soňa Marcinková 585 633 053
  sona.marcinkova@upol.cz

  Alena Vinklerová 585 633 052
 alena.vinklerova@upol.cz
 
 Jitka Loutocká 585 633 054
 jitka.loutocka@upol.cz

 Eva Gyuránová 585 633 038
 eva.gyuranova@upol.cz
 
Metodička STAGu: Mgr. Bronislava Macháčková 585 633 039
 bronislava.machackova@upol.cz

 Úřední hodiny:
 úterý 8.30–11.00
 středa 8.30–11.00 13.00–15.00
 čtvrtek 8.30–11.00
 
Oddělení pro vědu:
(doktorandské studium) Mg. Agnes Hausknotzová 585 633 013
 vvz@ffnw.upol.cz
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Oddělení pro zahraniční záležitosti:
 Mgr. Jana Hořáková 585 633 014
 irs@ffnv.upol.cz

 Ivana Zeidlerová – 585 633 015
 referentka pro zahr. cesty
 ivana.zeidlerova@upol.cz 

Ekonomické oddělení:  Ing. Jana Tobolová – vedoucí 585 633 030
  jana.tobolova@upol.cz

 Helena Veselská – mzdy 585 633 031
 helena.veselska@upol.cz

 Ing. Andrea Wágnerová – vedoucí účetní 585 633 050
 andrea.wagnerova@upol.cz
  
 Jitka Lakomá – účetní 585 633 035
 jitka.lakoma@upol.cz
 
 Božena Veselá – účetní 585 633 037
 bozena.vesela@upol.cz

 Hana Růžičková – evidence majetku 585 633 016
 hana.ruzickova@upol.cz 

 Jana Paráková – pokladna, podatelna 585 633 033
 jana.parakova@upol.cz
   
 Ludmila Adamská – spisovna 585 633 034

Správce počítačové sítě FF UP:
 Jakub Menšík 585 631 810 
 jakub.mensik@upol.cz  

 Jan Hudec 585 633 059
 jan.hudec@upol.cz
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ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Kontaktní adresa KZS RUP:
Informační středisko kanceláře zahraničních styků 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 8
771 47  Olomouc
http://www.upol.cz/fakulty/univerzitni-zarizeni/kancelar-zahranicnich-styku/
uvodni-strana/

Kontaktní osoby:

Vedoucí Kanceláře zahraničních styků UP
Mgr. Yvona Vyhnánková    tel. 585 631 041,
     yvona.vyhnankova@upol.cz

Programy EU, programy MŠMT
Bc. Simona Grecová    tel. 585 631 062,
     simona.grecova@upol.cz

Studentská poradkyně
Mgr. Zuzana Hamdaniehová   tel. 585 631 108,
     hamdan@rupnw.upol.cz 
Mgr. Ivana Petrželová    tel. 585 631 113,
      ivana.petrzelova@upol.cz 

Administrativní asistentka
Petra Hudosová     tel. 585 631 063,
     petra.hudosova@upol.cz

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP:
http://www.upol.cz/fakulty/ff/informace-pro-studenty-a-zamestnance/
zahranicni-zalezitosti/

Kontaktní adresa:
Děkanát FF UP, oddělení zahraničních styků
Křížkovského 10
(zadní trakt, 1. poschodí, na konci chodby děkanátu)
771 80  Olomouc
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Kontaktní osoby:

Proděkan pro zahraniční záležitosti 
doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. tel. 585 633 206
     wilken.engelbrecht@upol.cz

Asistentka pro zahraniční záležitosti
Mgr. Jana Hořáková   tel.: 585 633 014
     horakja@ffnw.upol.cz

Administrativní pracovnice pro vyúčtování služebních cest
Ivana Zeidlerová    tel.: 585 633 015
     zeidlero@ffnw.upol.cz
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KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FILOZOFICKÉ FAKULTY UP
(viz www.upol.cz – FF – katedry a pracoviště)

 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky  
 2. Katedra aplikované ekonomie 
 3. Katedra aplikované lingvistiky  
 4. Katedra asijských studií  
 5. Katedra bohemistiky  
 6. Katedra dějin umění  
 7. Katedra divadelních, filmových a mediálních studií  
 8. Katedra filozofie  
 9. Katedra germanistiky  
10. Katedra historie  
11. Katedra klasické filologie 
12. Katedra muzikologie  
13. Katedra nederlandistiky  
14. Katedra politologie a evropských studií 
15. Katedra psychologie  
16. Katedra romanistiky 
17. Katedra slavistiky  
18. Katedra sociologie a andragogiky  
19. Katedra žurnalistiky  
20. Katedra judaistiky    

SAMOSTATNÁ A ÚČELOVÁ PRACOVIŠTĚ FF

 1. Institut celoživotního vzdělávání  icv.upol.cz
 2. Kabinet vyučovací techniky  www.upol.cz
 3. Letní škola slovanských studií   lsss.upol.cz
 4. Profesně poradenské centrum  e-mail: tahovai@ffnw.upol.cz

VĚDECKÁ A ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ FILOZOFICKÉ FAKULTY UP
(abecední řazení)

Arbeitsstelle für deutschmärische Literatur
Centrum pro československá exilová studia
Centrum pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska „Erasmianum“
Dokumentační centrum dramatických umění
Kabinet interkulturních studií
Kabinet pro výzkum uměleckohistorických památek
Kabinet regionálních dějin
Kabinet pro studium dějin filozofie středověku a renesance
Psychologické poradenské centrum
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2008–2009

Akademický rok začíná 1. 9. 2008 a končí 31. 8. 2009.
Hlavní prázdniny začínají 1. 7. 2009 a končí 31. 8. 2009.

IMATRIKULACE PRVNÍCH ROČNÍKŮ
Prezenční bakalářské studium  23.–24. 9. 2008

ZÁPISY STUDENTŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ
Pro všechny typy a formy studia  25.–29. 8. 2008

PROMOCE 
Promoce budou probíhat v měsících červenec a únor.  

PRŮBĚH STUDIA
Zimní semestr – výuka   22. 9. 2008 – 19. 12. 2008
     (13 výukových týdnů) 
Vánoční prázdniny   22. 12. 2008 – 1. 1. 2009
Hlavní zkouškové období   2. 1. – 13. 2. 2009
Letní semestr – výuka   16. 2. – 15. 5. 2009 
     (13 výukových týdnů) 
Studijní týden     6.–10. 4. 2009 

Ukončení výuky pro absolventské ročníky do 24. 4. 2009
Hlavní zkouškové období   18. 5. – 30. 6. 2009 

SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ
Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za ak. rok 2007/2008
     5. 9. 2008

Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za ak. rok 2008/2009
(neplatí pro absolventské ročníky)  4. 9. 2009

ZÁVĚREČNÉ A POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

ZADÁNÍ BP A DP  
Konečný termín pro odevzdání zadání studentem na studijní oddělení FF je 
30. 5. 2009.
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BAKALÁŘSKÁ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (BSZZk)
MAGISTERSKÁ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (MSZZk)
LEDEN
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 12. 1. do 5. 2. 2009.
Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí
(garantuje katedra)    do 1. 12. 2008 
Kontrola studijních povinností  do 18. 12. 2008
Studenti jsou povinni přinést ke kontrole na Studijní oddělení FF:
a) podepsaný přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (viz kontrola zapsání studijních 

povinností na adrese http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti/)
b) index
Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí
(povinnost studenta)    do 18. 12. 2008
Odevzdání a evidence BDP/MDP  do 18. 12. 2008 
(viz Směrnice děkana o SZZk na FF, čl. 4 bod 3)
Vypracování posudků: 
Termín určuje a zveřejňuje katedra. 
(Posudek ve trojím vyhotovení odevzdat na sekretariát katedry; student má právo 
seznámit se s posudkem nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.)

KVĚTEN/ČERVEN
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 25. 5. do 18. 6. 2009.
Studenti, kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském 
studijním programu, si musí pečlivě prostudovat podmínky pro přijetí na zvolený 
obor (kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010 budou 
zveřejněny na elektronické úřední desce fakulty od 1. 10. 2008), a dále podmínky, 
za jakých lze skládat státní závěrečnou zkoušku v září (viz text níže). Nespráv-
né rozhodnutí se může stát příčinou nepřijetí do navazujícího magisterského studia 
v akademickém roce 2009/2010. Uchazeč se v takovém případě může ucházet 
o navazující magisterské studium až v přijímacím řízení pro akademický rok 
2010/2011. 
Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí
(garantuje katedra)    do 27. 4. 2009 
Kontrola studijních povinností  do 14. 5. 2009
Studenti jsou povinni přinést ke kontrole na Studijní oddělení FF:
a) podepsaný přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (viz kontrola zapsání studijních 

povinností na adrese http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti/)
b) index
Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí
(povinnost studenta)    do 14. 5. 2009
Odevzdání a evidence BDP/MDP  do 14. 5. 2009 
Termín určuje a zveřejňuje katedra. Uvedené datum znamená konečný termín.
(viz Směrnice děkana o SZZk na FF, čl. 4 bod 3)
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Vypracování posudků: 
Termín určuje a zveřejňuje katedra. 
(Posudek ve trojím vyhotovení odevzdat na sekretariát katedry; student má právo 
seznámit se s posudkem nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.)

ZÁŘÍ
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 31. 8. do 4. 9. 2009.
Termín pro SZZk v září je hodnocen:
a) Opravný 
b) První řádný pro studenty, kteří absolvují studium v zahraničí v posledních dvou 

semestrech studia (tj. v 5.–6. semestru bakalářského studia, ve 3.–4. semestru 
navazujícího magisterského studia a v 9.–10. semestru souvislého pětiletého ma-
gisterského studia) v souladu se Směrnicí č. 01/2006 ve věci uznávání kreditů 
v rámci zahraničních studentských mobilit může být hodnocen jako první řádný. 

c) První řádný pro dokončení chybějící části SZZk v souladu se směrnicí č. 02/2007 
Státní závěrečné zkoušky na FF UP, pokud rozvolnění SZZk umožní katedra na 
začátku akademického roku (viz vnitřní harmonogram kateder). Jestliže termín 
první části SZZk v květnu/červnu bude hodnocen jako první řádný, potom zářijový 
termín bude posuzován také jako první řádný.

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí
(garantuje katedra)    do 22. 6. 2009
Kontrola studijních povinností  do 30. 6. 2009
Studenti jsou povinni přinést ke kontrole na Studijní oddělení FF:
a)  podepsaný přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (viz kontrola zapsání studijních 

povinností na adrese http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti/)
b)  index
Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí   
(povinnost studenta)   do 30. 6. 2009
Odevzdání a evidence BDP/MDP  do 30. 6. 2009 
(viz Směrnice děkana o SZZk na FF, čl. 4 bod 3)
Vypracování posudků: 
Termín určuje a zveřejňuje katedra. 
(Posudek ve trojím vyhotovení odevzdat na sekretariát katedry; student má právo 
seznámit se s posudkem nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.)

SOUBORNÁ POSTUPOVÁ ZKOUŠKA (SPZk) 
(pro souvislé pětileté magisterské studium)  
Termíny všech činností určuje a zveřejňuje katedra.
Katedry i studenti se řídí směrnicí děkana o Evidenci studia prostřednictvím IS STAG.
SPZk musí být ukončena nejpozději do 4. 9. 2009.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Podání přihlášky pro první kolo  do 28. 2. 2009
(pro všechny typy a formy studia)
Termíny přijímacích zkoušek
(konkrétní termíny a průběh řeší Organizační pokyny děkana k přijímacím zkouškám)
Bakalářské prezenční studium  23. 5. – 11. 6. 2009
Navazující magisterské jednooborové studium
     23. 6. 2009 
Navazující magisterské jednooborové studium
     24. 6. 2009

OSTATNÍ
Akademický den UP   20. 2. 2009
Den otevřených dveří   29. 11. 2008
Sportovní den UP    20. 5. 2009
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STUDIUM UČITELSKÉ ZPŮSOBILOSTI

Všechny informace o studiu učitelské způsobilosti a formuláře (přihlášky ke studiu, 
k závěrečné zkoušce, formuláře k praxi atd.) jsou k dispozici ke stažení na internetové 
stránce www.uzff.upol.cz.

Odborný garant učitelské způsobilosti: PhDr. Milena Machalová
Kontakt:
katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc 771 80,
tel.: +420 585 633 378, 
e-mail: milena.machalova@upol.cz

Konzultační hodiny:
Úterý   9.30–11.00 hodin
Čtvrtek   9.30–11.00 hodin

Organizačně studium garantuje: Institut celoživotního vzdělávání (ICV)
Kontakt:
Ing. Milena Rajmonová, Wurmova 7, Olomouc 771 80,
tel.: +420 585 633 654,
e-mail: gabriela.parackova@upol.cz

Studium učitelské způsobilosti – podmínky pro akademický rok 2008/2009
Studium učitelské způsobilosti je vyučováno v rámci programu celoživotního vzdělávání 
v rozsahu 4 semestrů. Student povinně v následujícím harmonogramu absolvuje: 

Předmět Počet kreditů Rozsah výuky Zakončení Semestr
Psychologie pro učitele (kód PCH/PPU) 2 2 Kol 1.

Pedagogika pro učitele I (kód KPG/FPPU1) 2 2 z 1.

Pedagogika pro učitele II (kód KPG/FPPU2) 2 2 Kol 2.

Didaktika diplomového oboru
(kód – viz příslušná katedra) 4*  Zk 1.–2.

Didaktika nediplomového oboru
(kód – viz příslušná katedra) 4*  Zk 1.–2.

Praxe I 5  z 3.–4.

Praxe II 5  z 3.–4.

Volitelná přednáška I–III 1 2 z 2.–4.

* Kredity mohou být rozděleny podle možností a potřeb jednotlivých kateder na 4 hodiny výuky týdně po 1 kreditu 
nebo 2 hodiny výuky týdně po dvou kreditech.
Kredity získané z těchto předmětů se nezapočítávají do studia.
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Poznámka
Student absolvuje nejméně 3 přednášky z nabídky volitelných přednášek a získá jeden 
potřebný kredit. Seznam volitelných přednášek je zveřejněn na internetu počátkem LS. 
(Přednáška bude započtena do indexu ihned po jejím ukončení.)

Podmínky studia
Student je ke studiu učitelské způsobilosti přijat v magisterském navazujícím studiu 
na základě přihlášky (stáhne si ji z Internetu) doporučené příslušnými katedrami 
a odevzdané do 30. 9. roku, v němž student nastoupí do 1. ročníku magisterského 
navazujícího studia. Přihlášky se odevzdávají na sekretariát ICV. Přihlášku si student 
stáhne z Internetu.
Studium učitelské způsobilosti se nerealizuje u oborů: čínská, japonská, portugalská 
a italská filologie. Student se dále přihlašuje do systému STAG pod kódy uvedenými 
v tabulce u jednotlivých předmětů (mimo praxe a volitelné přednášky). 

Praxe
Student je povinen absolvovat v průběhu 3. nebo 4. semestru pedagogickou praxi 
z jednoho nebo dvou oborů (podle své specializace). Každý posluchač musí absolvo-
vat 3 až 5 náslechů a nejméně 8 aktivních výstupů z každého předmětu své aprobace. 
Délka praxe závisí na domluvě s ředitelem školy a vedoucím učitelem.
Formuláře k praxi si student stáhne z Internetu (Dopis řediteli odevzdá řediteli školy, 
případně učiteli, Hodnocení vyplní učitel, didaktik na jeho základě napíše studentovi 
do indexu zápočet, Plán náslechů vyplní student před praxí a pošle didaktikovi, Vý-
kaz předloží rovněž didaktikovi, Dohodu vyplní učitel a pošle na adresu: sekretariát 
ICV FF UP, Wurmova 7, Olomouc 771 80).

Studium je uzavřeno složením závěrečné zkoušky, která zahrnuje: 
• rozpravu k písemné práci (15 stran, student si volí téma buď z pedagogiky, psy-

chologie, nebo didaktiky), 
• zkoušku z vybraných okruhů z pedagogiky, psychologie a didaktik vyučovacích 

předmětů. 

Podmínky pro přihlášení k závěrečné zkoušce
1.  Student musí dosáhnout 25 kreditů (splnění předepsaných studijních povinností: 

kolokvium z psychologie, kolokvium z pedagogiky, zkoušky z didaktik diplomové-
ho i nediplomového oboru, zápočty z praxe diplomového i nediplomového oboru, 
zápočty z volitelných předmětů).

2.  Absolvovaná praxe (zápočet bude zapsán příslušnými didaktiky oboru v indexu). 

Student může vykonat závěrečnou zkoušku do dvou let po ukončení studia, přičemž 
všechny své studijní povinnosti musí splnit během svého studia dvouletého kurzu 
učitelské způsobilosti.
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Závěrečné zkoušky budou probíhat v dubnovém a zářijovém termínu. K jarnímu ter-
mínu se studenti musí přihlásit do konce března a k podzimnímu do 5. září. Přihlášky 
se odevzdávají na sekretariát ICV. Přihlášku k závěrečné zkoušce si student stáhne 
z Internetu.

Výše poplatků za absolvování programu celoživotního vzdělávání
Výše poplatku za studium činí pro studenty studující učitelskou způsobilost na jednom 
oboru – 3000 Kč, výše poplatku za studium pro studenty studující učitelskou způsobi-
lost na dvou oborech činí – 5000 Kč. Tyto částky budou uhrazeny na počátku studia 
kurzu učitelské způsobilosti. Potvrzení o platbě student přikládá k přihlášce ke studiu 
učitelské způsobilosti.
Výše poplatku za závěrečnou zkoušku činí pro studenty studující učitelskou způsobi-
lost na jednom oboru – 1500 Kč, výše poplatku za závěrečnou zkoušku pro studenty 
studující učitelskou způsobilost na dvou oborech činí – 2000 Kč. Potvrzení o platbě 
student přikládá k přihlášce k závěrečné zkoušce z učitelské způsobilosti.
Studenti jsou povinni sledovat webové stránky učitelské způsobilosti, na kterých budou 
uvedeny přesné termíny zkoušek, složení komisí a seznamy posluchačů (nejpozději 
14 dní před plánovaným termínem závěrečné zkoušky) a jiné aktuální informace.
Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 
k výuce předmětů na středních školách v oboru, ve kterém dokončili úplné vyso-
koškolské studium, a to s uvedením jednotlivých částí závěrečné zkoušky a jejich 
klasifikace.



24

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČEK

Kat./Zkr. zkratka katedry/předmětu
Počet kred. počet kreditů
Př + Cv + Sem přednáška + cvičení + seminář
Sem. semestr
S seminář
DS počet dnů v semestru
DR počet dnů v roce
TS počet týdnů v semestru
TR počet týdnů v roce
HR počet hodin v roce
Zk zkouška
Ko kolokvium
Zp zápočet
Szv státní závěrečná zkouška
Doporučený rok nejnižší možný studijní ročník, od kterého lze předmět zapsat
* na kredity označené hvězdičkou je vázána podmiňující prerekvizita

Kategorie předmětů:
A –  povinné předměty
B –  volitelné předměty
C –  doplňující předměty
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