
Jednooborové bakalářské studium: KULTURNÍ STUDIA (6107R036; interní verze 2016)  
 
Za studijní plán je zodpovědný Ústav věd o umění a kultuře FF JU, případné dotazy směřujte na jeho 
sekretariát, tj. na e-mail: bmaresova@ff.jcu.cz. 
 
Celkový limit: 180 kreditů 
Z toho: 

- na povinné předměty: 122 kredity 
povinné předměty = takové předměty, které student/ka daného oboru MUSÍ absolvovat (všechny!)  

- na povinně volitelné předměty: 38 kreditů 
povinně volitelné předměty jsou/mohou být seskupeny do bloků; z každého bloku, který je studijním 
plánem oboru předepsán, student/ka povinně volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal/a 
předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku 

- na volitelné předměty: 20 kreditů  
souhrnná kreditní hodnota povinných předmětů a povinné volby z bloků povinně volitelných předmětů 
je nižší než hodnota, která je nutnou podmínkou pro absolvování daného studijního oboru; tento 
zbývající počet kreditů student/ka získává absolvováním volitelných předmětů (může jím být kterýkoliv 
předmět z nabídky FF JU, resp. JU, který není pro daného studenta/danou studentku povinný, resp. je 
nad rámec PV předmětů); k vyhledávání slouží portál STAGu 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html  

 
Vysvětlivky: 
Rozsah výuky: 1+2 představuje po dobu celého semestru 1 hodinu/týdně přednášky, 2 hodiny/týdně seminář, resp. cvičení, 0+0 
představuje bezkontaktní výuku (požadavky uvedeny v sylabu předmětu v portále STAGu) 
Zakončení: Zp = zápočet, ZK = zkouška (více informací v sylabu předmětu; ZÚ = zkouška ústní) 
Doporuč. R a S = doporučený rok a semestr studia  
 
Povinné předměty (122 kredity): 
 

Plná zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kreditů 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. 
 

Doporuč. 
R    S 

UAC/DFAV1 Dějiny filozofie a vzdělanosti I 4 2+0 ZK 1    ZS 
UUK/EPMS Úvod do problematiky mediálních studií 4 2+1 ZK 1    ZS 
UUK/EUSK Úvod do studia kultury  4 2+0 ZK 1    ZS 
UUK/KTVKK Kulturní texty v kulturálních kontextech 3 1+1 Zp 1    ZS 
UUK/MEKH Metody kulturní historie  5 2+0 ZK 1    ZS 
UUK/PDS Propedeutický seminář 2 0+1 Zp 1    ZS 
UUK/ZKDU1 Základní kurz dějin umění I 4 2+0 ZK 1    ZS 
  (26)    
UUK/DFAV2 Dějiny filozofie a vzdělanosti II 2 2+0 Zp 1    LS 
UUK/ELI Estetika literatury 4 0+2 Zp 1    LS 
UUK/EURI Umění – reprezentace – ideologie  4 0+2 Zp 1    LS 
UUK/PISČZ Politika – ideje – společnost: moderní 

dějiny českých zemí 
4 2+0 ZK 1    LS 

UUK/PISMS Politika - ideje - společnost: dějiny 
moderního světa 

6 4+0 ZK 1    LS 

UUK/UDE Úvod do etnologie  4 2+1 Zp 1    LS 
UUK/ZKDU2 Základní kurz dějin umění II 4 2+0 ZK 1    LS 
  (28)    
UBO/MLI Metodologie literární interpretace 3 2+0 Zp 2    ZS 
UUK/EFI Estetika filmu 4 0+2 Zp 2    ZS 
UUS/KT Kulturální teorie  4 0+2 Zp 2    ZS 
UUK/SRMK Sociokulturní rámce moderní 4 2+0 ZK 2    ZS 
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každodennosti 
UUK/VPSK1 Vývojová poetika a sémantika populární 

kultury I 
4 2+0 ZK 2    ZS 

  (19)    
UUK/EDEPP Dějiny estetického postoje k přírodě  

v evropské kultuře 
4 2+0 ZK 2    LS 

UUK/EDI Estetika divadla  4 0+2 Zp 2    LS 
UUK/SEMDZ Střední Evropa v moderních dějinách 5 2+0 ZK 2    LS 
UUK/VPSK2 Vývojová poetika a sémantika populární 

kultury II 
4 2+0 ZK 2    LS 

  (17)    
UUK/BAP1 Seminář k bakalářské práci I 6 0+2 Zp 3    ZS 
UUS/CHM České historické myšlení: Tradice  

a současnost 
4 2+0 ZK 3    ZS 

UUK/TMK Tělo v moderní kultuře 3 0+2 Zp 3    ZS 
  (13)    
UUK/ATKS Aktuální témata kulturálních studií 4 0+2 Zp 3    LS 
UUK/BAP2 Seminář k bakalářské práci II 12 0+2 Zp 3    LS 
UUK/PKI Praxe v kulturních institucích 3 1 týden/ 

sem 
Zp 3    LS 

UUK/QZB8 Kulturní studia 0 0+0 SZZ 3    LS 
  (19)    
                                                                                           Celkem: 122 kredity 
 
 
Povinně volitelné předměty (27 kreditů): 
 
PV blok – cizí jazyk – úroveň B1                                                                                                    min. 8 kreditů1 
Poznámka: Pokud student/ka splní v úrovni B1 jazyk, nemůže tentýž plnit v úrovni B2. 
 

Plná zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kreditů 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. Doporuč. 
R    S 

UAG/NJ-B1 Německý jazyk 8 0+0 ZK 2    ZS 
UAN/AJ-B1 Anglický jazyk 8 0+0 ZK 2    ZS 
URO/FJ-B1 Francouzský jazyk  8 0+0 ZK 2    ZS 
URO/IJ-B1 Italský jazyk  8 0+0 ZK 2    ZS 
URO/SJ-B1 Španělský jazyk  8 0+0 ZK 2    ZS 
 
 
PV blok – cizí jazyk – úroveň B2                                                                                                    min. 8 kreditů2 
Poznámka: Pokud student/ka splní v úrovni B2 jazyk, nemůže tentýž plnit v úrovni B1. 
 

Plná zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kreditů 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. Doporuč. 
R    S 

UAG/NJ-B2 Německý jazyk 8 0+0 ZK 2    LS 
UAN/AJ-B2 Anglický jazyk 8 0+0 ZK 2    LS 
URO/FJ-B2 Francouzský jazyk  8 0+0 ZK 2    LS 

                                                 
1 Předměty jsou doporučeny k zápisu v 1 LS; v případě, že garantující ústav nabízí přezkoušení i v ZS, můžete přezkoušení 
absolvovat v ZS - bližší informace najdete v portálu STAGu v sylabu předmětu. 
2 Předměty jsou doporučeny k zápisu ve 2 ZS; v případě, že garantující ústav nabízí přezkoušení i v LS, můžete přezkoušení 
absolvovat v LS - bližší informace najdete v portálu STAGu v sylabu předmětu. 



URO/IJ-B2 Italský jazyk  8 0+0 ZK 2    LS 
URO/SJ-B2 Španělský jazyk  8 0+0 ZK 2    LS 
 
 
PV blok                                                                                                                                              min. 22 kredity 
Předměty barevně označené nebudou v akademickém roce 2019/2020 nabízeny. 
 

Plná zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kreditů 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. Doporuč. 
R    S 

UBO/KSS1 Kapitoly ze světové literatury I 2 2+0 Zp 1    ZS 
UBO/KSS2 Kapitoly ze světové literatury II 2 2+0 Zp 1    LS 
UAG/IK Interkulturní komunikace 4 1+2 Zp, ZK 2    ZS 
UUK/EFK Fenomén kýče 4 2+0 Zp 2    ZS 
UUK/EUMK1 Teorie umělecké kritiky I 5 2+2 Zp 2    ZS 
UUK/EH Estetika hudby 4 0+2 Zp 2    LS 
UUK/KDS Kulturní dějiny smrti 3 0+2 Zp 2    LS 
UBO/LRR Literární reprezentace v kontextu dějin 

rockové hudby 
2 0+2 Zp 2    LS 

UUK/LV Lidé a války v moderních dějinách 3 0+2 Zp 2    LS 
UUK/SFVK Současná fotografie a vizuální kultura 4 0+2 Zp 2    LS 
UUK/TMA Teorie moderní architektury 4 0+2 Zp 2    LS 
UUK/MKM Masová kultura a mediokracie 4 0+2 Zp 3    LS 
UUK/D60 Velké desky 60. let: Sémantika rockové 

hudby v rámci kulturní historie 
3 1+1 Zp 3    ZS 

UUK/SUDS Středoevropský úděl: diskusní seminář 3 0+2 Zp 3    ZS 
UUK/D70 Velké desky 70. let: Sémantika rockové 

hudby v rámci kulturní historie  
3 1+1 Zp 3    LS 

 
 
Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce: 
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí – ze zkoušky z kulturních studií a z obhajoby bakalářské 
práce, na níž se student/ka může přihlásit v samostatném termínu. 
 
Ústav věd o umění a kultuře FF JU organizuje v akademickém roce tři termíny konání SZZ – zimní, letní a 
podzimní (každý z nich je určen pro SZZ, resp. obhajoby BP). V případě neúspěchu u zkoušky z kulturních 
studií či obhajoby bakalářské práce se student/ka v opravném termínu hlásí pouze na tu část, u níž v řádném 
termínu neuspěl/a.  
 
Přihlášení k obhajobě bakalářské práce je podmíněno splněním disciplín UUK/BAP1 (6 kreditů) a UUK/BAP2 
(12 kreditů). Přihlášení k SZZ je podmíněno splněním všech 162 kreditů (bez kreditů za UUK/BAP1  
a UUK/BAP2) v předepsané skladbě. 
Přihlášení k poslední části SZZ je podmíněno rovněž splněním všech povinných předmětů, resp. předmětů 
povinně volitelných a volitelných v předepsané skladbě, tj. dosažením 180 kreditů. 
 
 
………. 
Jednot l ivé části  SZZ  se klasifikují samostatně, a to známkami „výborně“, „velmi dobře“ a „dobře“. V případě 
neúspěchu se vypisuje „nevyhověl(a)“.  
 
Státní závěrečná zkouška jako celek 
- je klasifikována známkou „výborně“, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 1,5  

a zároveň žádná ze známek nebyla horší než „velmi dobře“; 



- je klasifikována známkou „velmi dobře“, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 2,5  
a zároveň nejvýše dvě z jejích částí byly klasifikovány známkou „dobře“ a žádná z částí nebyla klasifikována 
známkou „nevyhověl(a)“; 

- je klasifikována známkou „dobře“, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je vyšší nebo rovný 2,5  
a zároveň žádná z částí nebyla klasifikována známkou „nevyhověl(a)“; 

- je-li některá část SZZ hodnocena známkou „nevyhověl(a)“, je celkový výsledek SZZ klasifikován známkou 
„nevyhověl(a)“ 
(viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 27, odst. 8) 

 
O celkovém výsledku SZZ rozhoduje státní zkušební komise na neveřejném zasedání. Rozhodnutí komise 
vyhlásí předseda veřejně v den konání SZZ. 
  
Celkové hodnocení studia  vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia ve studijním 
programu, který uskutečňuje fakulta nebo JU a vysokoškolský ústav, a klasifikuje se stupnicí: „absolvoval(a) 
s vyznamenáním“,  „absolvoval(a)“,  „neabsolvoval(a)“.  
 
Student absolvoval studium s vyznamenáním, jestliže dosáhl vážený studijní průměr za dobu celého studia nejvýše 
1,50 a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým prospěchem „výborně“ (viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 28, 
odst. 2). 
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