
Sdružené studium 
na FF JU



Bakalářské studijní programy 
s možností sdruženého studia:

• Anglický jazyk a literatura
• Archeologie
• Archivnictví
• Bohemistika
• Dějiny umění
• Estetika
• Francouzský jazyk a literatura
• Historie
• Italský jazyk a kultura
• Kulturní studia
• Německý jazyk a literatura
• Španělský jazyk a literatura

Tyto programy lze studovat buď samostatně, nebo v libovolné kombinaci dle 
schématu výše – tzv. asymetrické sdružené studium
(jiné než zde uvedené programy takto kombinovat nelze)

Stud. plán
maximus

(váš současný 
program)

180 
kreditů

Stud. plán
maior

cca 120
kreditů

Plán minor
cca 60
kreditů



• Do 31. března máte možnost se rozhodnout, zda budete pokračovat ve studiu výhradně toho 
studijního programu, do kterého jste nastoupili, nebo se rozhodnete pro tzv. sdružené studium 
– přiberete si k němu studijní plán dalšího studijního programu.

• Budete-li program studovat i nadále samostatně, platí pro vás studijní plán ve variantě
maximus. Rozhodnete-li se pro tuto variantu, nic činit nemusíte – prostě studujete dál 
program, který jste studovat začali. 

• Rozhodnete-li se ke studovanému programu přibrat si přidružený studijní plán, budete 
studijní program, do kterého jste se zapsali při vstupu na FF JU, studovat ve variantě 
maior, vedlejší studijní plán přidruženého studijního programu pak ve variantě minor.

• Sdružené studium Vám umožní rozšířit si obzory a zlepšit svou 
uplatnitelnost v budoucí profesi, ale neznamená větší celkovou studijní 
zátěž, mění se jen skladba předmětů. 
K úspěšnému ukončení studia je nadále třeba získat 180 kreditů.

např.:  maximus 180 kr. maior + minor 180 kr.
povinné předměty 110 kr. povinné předměty – maior 90 kr.
povinně-volitelné  50 kr. povinně-volitelné – maior 20 kr.
volitelné předměty     20 kr. povinné předměty – minor 60 kr.

volitelné předměty 10 kr.

Proč sdružené studium?



Jak to funguje?

• jde o tzv. asymetrické studium – objem učiva/kreditová zátěž maior:minor = cca 2:1

(na rozdíl od sdruženého studia symetrického typu, které platí pro                
učitelské studijní programy, kde objem učiva/kreditová zátěž maior:minor = cca 1:1)

• celková délka studia se nemění – výuka předmětů ve stud. plánu minor začíná v ZS 2. 
ročníku

• bakalářskou práci budete psát ve studijním programu maior

• státní závěrečné zkoušky budete skládat z obou programů
• SZZ dle plánu maior jsou shodné se SZZ v plánu maximus – nepřijdete o nic podstatného ze svého 

hlavního programu

• SZZ v programu minor pokrývají o něco méně okruhů

• na Vašem diplomu bude uveden hlavní studijní program (maior) i přidružený studijní 
plán (minor)

• v navazujícím magisterském studiu můžete pokračovat dál ve sdruženém studiu, 
nebo si vybrat pouze jeden program
• ... i program, který jste v bakalářském studiu měli jako minor, můžete studovat v navazujícím 

studiu jako svůj hlavní nebo jediný program, pokud úspěšně složíte přijímací zkoušky



Nestandardní situace?

Máte opravdu široké zájmy...
• můžete vystudovat až 2 minory – absolvujete-li kromě svého primárního minoru

navíc všechny předměty předepsané studijním plánem dalšího minoru (v režimu 
povinně volitelných či volitelných)

• celkový počet kreditů v tomto případě ale přesáhne 180

Nezvládáte studovat zvolený minor... nevadí:
• máte možnost vrátit se k jedinému studijnímu programu (tzn. do režimu maximus)

• buď na základě vlastního rozhodnutí (žádosti)

• nebo automaticky v případě, že ani po druhém zapsání nezískáte kredity za některý povinný 
předmět z minoru nebo v některém bloku povinně volitelných předmětů minoru vlastním 
zaviněním již nemáte možnost získat předepsaný počet kreditů.



Jak začít?

• Do sdruženého studia přejdete na základě žádosti, kterou musíte podat elektronicky 
ve STAGu či písemně na předepsaném formuláři do 31. března.

• Studium minoru není podmíněno absolvováním nějaké formy přijímací zkoušky, 
nicméně studium řady studijních programů předpokládá určité vstupní znalosti –
prostudujte si informace k minorům, o které máte zájem!

Tato prezentace je jen stručným představením sdruženého studia na FF JU –
uvažujete-li o něm, prostudujte si OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2022, jímž se 
stanoví podmínky sdruženého studia na FF JU.


