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Základní informace –
http://www.ff.upol.cz/
záložka „studentům“
Doporučujeme si prostudovat:

1.Studium
1.1. Harmonogram akademického roku
1.2. Studijní plány a předměty
1.3. Studijní oddělení (kontakty a úřední hodiny)

2. Průvodce studiem
2.1. Průvodce studiem
2.2. Předpisy a normy (Studijní a zkušební řád UP, 
Disciplinární řád UP, Vnitřní norma FF UP ke studijnímu a 
zkušebnímu řádu UP, Vnitřní norma – Stipendijní řád)

3. Formuláře

http://www.ff.upol.cz/


Další informace

- ŽÁDOSTI O STIPENDIA viz
https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/stipendia/

- KOLEJE A MENZA viz
http://www.skm.upol.cz/

- STUDIJNÍ AGENDA „IS STAG“ viz
https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html

- AKTUÁLNÍ INFORMACE viz
https://www.ff.upol.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-
na-fakulte/

https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/stipendia/
http://www.skm.upol.cz/
https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html


Kreditní systém
Každý studijní program má svůj studijní plán, který tvoří:

•A-povinné předměty (je třeba splnit všechny)
•B–povinně volitelné předměty (je třeba splnit minimální volbu)
•C–volitelné předměty (slouží k doplnění kreditů do potřebného počtu)

Předmět je označen zkratkou katedry/zkratkou názvu předmětu, např. KPCH/VPM znamená 
katedra psychologie, předmět Vojenská psychologie. Způsoby ukončení předmětů:

•Zp-zápočet
•Ko-kolokvium
•Zk–zkouška

Student je povinen v průběhu celého studia získat minimální počet kreditů:

•bakalářské studium: 180 kreditů
•navazující magisterské studium: 120 kreditů 

V jednom akademickém roce si student zapisuje optimálně 60 kreditů. Studenti 
sdruženého studia dvou programů si zapisují předměty maior i minor. Pro postup do 
vyššího ročníku je nutné získat minimum 40 kreditů. Zapsaný nesplněný povinný předmět 
je student povinen si zapsat v následujícím akademickém roce. Podruhé zapsaný předmět 
je nutno splnit. Výjimku tvoří předměty s povolením jednoho zápisu.



ZÁPIS PŘEDMĚTŮ
DO IS STAG
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ZÁPIS PŘEDMĚTŮ - POSTUP

1.Vyhledání Portál ID
2.Návod pro přihlášení do portálu
3.Zápis předmětů
4.Řešení kolizí v rozvrhu
5.Termíny zápisu
6.Kontakty



VYHLEDÁNÍ PORTÁL ID
- uchazeči přijde do soukromé e-mailové schránky, kterou uvedl 

na přihlášce, z adresy prihlaska@upol.cz popis kroků, jak 
vyhledat své Portal ID

- podrobné informace uchazeč nalezne v e-přihlášce na stránce 
"Osobní údaje" část Obecné hned pod univerzitním číslem -
Přihlašovací jméno studenta do IS UPOL (Prvotní přístup 
studenta do IS) – viz následující stránky prezentace

- uchazeči je po datu zápisu do IS STAG (bakalářům po 30. 8. 
magistrům po 31. 8., doktorandům po 1. 9.) během 2-3 dnů 
vygenerován (aktualizován) přístup do IS

- uchazeči, kteří mají nový přístup do IS STAG, jsou vyzváni k 
nastavení hesla, ostatní uchazeči vidí své konkrétní přihlašovací 
jméno (Portal ID) s odkazem na portal.upol.cz

- v případě problémů pište na helpdesk.upol.cz – Anonymní 
požadavek

mailto:prihlaska@upol.cz


VYHLEDÁNÍ PORTÁL ID



VYHLEDÁNÍ PORTÁL ID

po zalogování
do e-přihlášky



VYHLEDÁNÍ PORTÁL ID

tělo textu



VYHLEDÁNÍ PORTÁL ID

tělo textu



NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU

tělo textu

bez zalogování



NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU

nápověda



NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU



ZÁPIS PŘEDMĚTŮ



ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

výběr rozvrhové 
akce



ŘEŠENÍ KOLIZÍ V ROZVRHU

- plná kapacita předmětu

- předmět nemá rozvrh

- časová kolize zvolených rozvrhových akcí

ŘEŠÍ POUZE KATEDRA
TEDY SE STUDENT OBRACÍ VÝHRADNĚ NA 

SEKRETÁŘKU KATEDRY STUDOVANÉHO 
PROGRAMU



TERMÍNY ZÁPISU 
- po 3-4 dnech od data zápisu do studia si student vyhledá své portál ID
- pozorně si přečte nápovědu, zaloguje se a zapíše si doporučené 

předměty 
- na zimní semestr všechny doporučené A předměty doplní předměty 

typu B, případně C tak, aby celkový součet kreditů činil cca 30
- informace k jazykovému modulu viz 

https://www.ff.upol.cz/pl/studenti/studium/studijni-plany-a-predmety/#c44883
- kreditová banka – v rámci C předmětů si student může na jiných 

fakultách UP zapsat vždy jen 2 kredity za každý rok studia ve 
standardní době, tj. max. 6 v bakalářském a 4 v navazujícím 
magisterském studiu (V praxi to funguje tak, že v Informačním systému STAG (IS STAG) 
se kreditová banka zobrazuje jako tzv. zápisové propustky. Na stránce s přehledem splněných 
předmětů vidí každý uživatel daný limit. Pokud si bude chtít student zapsat předmět, na který 
už nemá dostatek kreditů, systém mu to nedovolí. Pokud si ale už zapsaný předmět typu 
C termínu zápisu odepíše, kreditová banka mu limit zpět navýší.)

- výuka v zimním semestru je zahájena 20. 9. 2021
- zápis předmětů na zimní semestr začíná 3. 9. pro bakalářské studium, 

7. 9. pro navazující studium a pro oba typy studia končí 27. 9. 2021 
(odzápis předmětů už 25. 9. 2021!), tedy první týden výuky si student může svůj 
rozvrh upravovat

- na konci semestru si student zkontroluje, že má ve STAGu zapsané všechny splněné atestace

https://www.ff.upol.cz/pl/studenti/studium/studijni-plany-a-predmety/#c44883


KONTAKTY

SEKRETÁŘKY KATEDER
- řeší kolize v rozvrhu

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
- řeší organizaci studia
- jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do Portálu touto 

cestou: moje studium – průběh studia – základní údaje – studijní 
referentka

METODIČKA STAGU
- záležitosti, příp. problémy IS STAG, které student nevyřeší dle návodu 
na webu nebo s katedrou

Veškeré informace a podrobné návody nejen k zápisu předmětů do IS 
STAG, ale i k celkové organizaci studia vč. kontaktů naleznete na 
webových stránkách FF UPOL  http://www.ff.upol.cz/ .

http://www.ff.upol.cz/


IDENTIFIKAČNÍ KARTY, ŠKOLNÍ E-MAIL, ČÍSLO ÚČTU

Výdej karet studentům prvních ročníků
Výdejní místo a datum zahájení výdeje je od září zveřejněno na Portálu UP. Zda má kartu 
student připravenu k vyzvednutí, zjistí po přihlášení na https://portal.upol.cz - Kontakty - u 
jména studenta. Studenti prvních ročníků si karty vyzvedávají cca 10 dnů po zápisu do 
zimního semestru - nejdříve však v září 1 týden před zahájením akademického roku, 
anebo v průběhu začátku zimního semestru. Studentům prvních ročníků se tisknou karty 
po úhradě kauce, po odeslání Žádosti o vystavení IK a po zápisu do ročníku. 

Školní e-mail
Používání školního e-mailu je povinné. Studenta k jeho užívání zavazuje Studijní a zkušební 
řád UP (čl. 5, odst. 2).

Číslo účtu
Pro bezhotovostní platby mezi studentem a fakultou (stipendia, poplatky apod.) je třeba, 
aby si studenti doplnili své číslo účtu do záložky „Moje údaje“ na portále.

https://portal.upol.cz/


Dokumenty potřebné k zápisu
1) úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (pro 

bakalářské studium) / bakalářského diplomu (pro 
navazující studium – absolventi z FF UP nemusí mít 
úředně ověřeno)

2)   zápisový list do studia – ke stažení v e-přihlášce           
uchazeče, záložce dokumenty (uchazeč vybírá 
zápisový list pro program, na který se chce zapsat do 
studia) – vyplněný a podepsaný

3)   podepsaný formulář o bezpečnosti práce – ke stažení viz 
https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/#c3996 –
vyplněný a podepsaný

Uchazeč zašle uvedené dokumenty v obálce označené slovem ZÁPIS 
doporučeně na adresu: 

Studijní oddělení FF UP  - ZÁPIS
Křížkovského 10
771 47 Olomouc

https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/#c3996


Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás
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