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OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2020,
jímž se stanoví podmínky sdruženého studia
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
č. j.: DFF/02/20

Článek 1
Předmět úpravy
Nové studijní programy akreditované na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (dále jen FF JU)
dle novely vysokoškolského zákona č. 137/2016 Sb. lze studovat buď samostatně, nebo
ve vzájemné kombinaci v režimu tzv. sdruženého studia. Toto opatření upravuje způsob průchodu
sdruženým studiem, v souladu s čl. 5 a čl. 29 Studijního a zkušebního řádu JU (dále jen „SZŘ JU“).

Článek 2
Společná ustanovení
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Sdružené studium je podoba studia, která umožňuje, aby student získal ucelené znalosti
a dovednosti ze dvou studijních programů. Student se zapisuje do studia v rámci jednoho
studijního programu, v němž studuje podle hlavního studijního plánu (označen jako studijní
plán „maior“ nebo „A1“). K němu si volí vedlejší – přidružený studijní plán (označen jako
studijní plán „minor“ nebo „A2“).
Sdružené studium symetrického typu je takové, kde se kreditová zátěž studijních plánů
maior a minor blíží poměru 1:1. Na FF JU je v této podobě realizováno studium
v bakalářských studijních programech v oblasti vzdělávání učitelství.
Sdružené studium asymetrického typu je takové, kde se kreditová zátěž studijních plánů
maior a minor blíží poměru 2:1. Na FF JU jsou v tomto režimu nabízeny neučitelské studijní
programy.
Studijní programy umožňující sdružené studium mohou obsahovat studijní plány
následujícího typu:
 základní studijní plán A (označovaný též jako maximus),
 plán maior neboli A1,
 plán minor neboli A2.
Studenti, kteří studují mimo režim sdruženého studia, se řídí základním studijním plánem (A).
Studenti v režimu sdruženého studia kombinují vždy jeden studijní plán maior, studijního
programu, v němž jsou zapsáni do studia, s jedním nebo dvěma studijními plány minor
jiného studijního programu.
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(7)

(8)

(9)

Úspěšné absolvování předmětů hlavního i přidruženého studijního plánu v předepsané
struktuře povinných a povinně volitelných předmětů je, spolu s dalšími podmínkami podle
SZŘ JU čl. 27 odst. 2, nutnou podmínkou pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky.
V rámci sdruženého studia je poslední částí státní závěrečné zkoušky část uzavírající studijní
plán maior (A1).
Státní závěrečná zkouška, jíž se řádně ukončuje sdružené studium, sestává z obhajoby
bakalářské práce a dalších dílčích částí odpovídajících příslušným studijním plánům sdruženého studia, přičemž pro úspěšné složení státní závěrečné zkoušky je nezbytné obhájení
bakalářské práce a úspěšné složení dílčích částí zkoušky, které odpovídají studijnímu plánu
A1 a dále alespoň jednoho přidruženého studijního plánu (A2).
Podmínkou uvedení přidruženého studijního plánu na diplomu je absolvování příslušné části
státní závěrečné zkoušky.

Článek 3
Sdružené studium symetrického typu (učitelství pro SŠ)
(1)

(2)

(3)

(4)

Studijní programy z oblasti vzdělávání učitelství lze v bakalářském stupni studovat výhradně
v režimu sdruženého studia symetrického typu, tj. jako kombinaci dvou kreditově rovnocenných studijních plánů.
Dostupné kombinace studijních plánů specifikuje fakulta v rámci podmínek přijímacího
řízení a uchazeči požadovanou kombinaci závazně uvedou v přihlášce ke studiu. Přitom si
v rámci dané nabídky zvolí, který ze studijních plánů bude hlavní (maior) a který přidružený
(minor). Uchazeč přijetím ke studiu získává právo zapsat se do studia ve studijním programu,
do kterého náleží zvolený hlavní studijní plán (maior).
V rámci sdruženého studia symetrického typu se na požadavky studijního plánu minor
z hlediska příslušných ustanovení SZŘ JU pohlíží jako na požadavky vyplývající ze studijního
programu. Statut povinných a povinně volitelných předmětů studijního plánu minor je
ekvivalentní statutu povinných a povinně volitelných předmětů studijního plánu maior.
Součástí hlavního studijního plánu (maior) jsou předměty zaměřené na přípravu závěrečné
práce. U bakalářských studijních programů v oblasti vzdělávání učitelství je možné jako
ekvivalentní zapisovat předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce zahrnuté v přidruženém studijním plánu (minor).

Článek 4
Sdružené studium asymetrického typu
(1)

Neučitelské studijní programy lze studovat a absolvovat buďto samostatně dle základního
studijního plánu A, nebo v režimu sdruženého studia asymetrického typu dle studijního
plánu A1 v kombinaci se studijním plánem A2 jiného studijního programu (mají-li dané
studijní programy příslušné studijní plány). Přehled studijních programů a dostupných
studijních plánů je přílohou tohoto opatření.
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(2)

(3)

(4)

(5)

V bakalářském studiu se všichni studenti do 1. ročníku zapisují do základního studijního
plánu (A). Sdružené studium asymetrického typu je na FF JU v bakalářském stupni
koncipováno tak, že všechny přidružené studijní plány (A2) předpokládají výuku pouze ve 2.
a 3. ročníku studia. Díky tomu mohou studenti vstoupit do sdruženého studia a zvolit si
příslušný přidružený studijní plán až v průběhu studia, typicky v 1. ročníku. Způsob vstupu
do sdruženého studia upravuje článek 5 tohoto opatření. Studenti, kteří studují mimo režim
sdruženého studia (tj. nemají zapsaný přidružený studijní plán A2 jiného programu), se řídí
základním studijním plánem (A).
V navazujícím magisterském studiu lze do sdruženého studia asymetrického typu vstoupit
pouze v rámci přijímacího řízení. Sdružené studium pak probíhá podle podmínek stanovených v článku 3 odst. 2 tohoto opatření.
Pokud student v rámci sdruženého studia asymetrického typu ani po druhém zapsání
nezíská kredity za některý povinný předmět z přidruženého studijního plánu (A2) nebo
v některém bloku povinně volitelných předmětů přidruženého studijního plánu (A2)
vlastním zaviněním již nemá možnost získat předepsaný počet kreditů, automaticky režim
sdruženého studia opouští. V rámci kontroly studijních povinností mu fakultní koordinátor
IS STAG v evidenční kartě změní studijní plán A1 na základní plán (A) daného studijního
programu.
Student může požádat o ukončení sdruženého studia a přechod na základní studijní plán
(A); žádost musí podat písemně na předepsaném formuláři.1 Změnu studijního plánu
provede fakultní koordinátor IS STAG na základě kladného rozhodnutí o žádosti s účinností
od následujícího akademického roku.

Článek 5
Vstup do sdruženého studia asymetrického typu v bakalářském stupni
(1)

(2)

(3)

1
2

Studenti bakalářských studijních programů mohou do sdruženého studia asymetrického
typu vstoupit na základě žádosti podané nejpozději ve druhém roce studia. Žádost je nutno
podat písemně na předepsaném formuláři2 do 31. března daného akademického roku.
V žádosti musí být specifikován přidružený studijní plán, který si student chce zapsat.
Na základě kladného rozhodnutí o žádosti dle odstavce 1 provede fakultní koordinátor IS
STAG v evidenční kartě žadatele příslušnou změnu studijního plánu (v souladu s čl. 29 SZŘ
JU), která bude účinná od následujícího akademického roku. Žadateli se mění studijní plán
typu A na studijní plán typu A1, k němu se připojuje studijní plán typu A2 přidruženého
studijního programu.
O žádostech podaných dle čl. 4 a 5 tohoto opatření rozhoduje děkan fakulty s přihlédnutím
k doporučení garantů příslušného hlavního a přidruženého studijního programu (viz čl. 29
odst. 3 SZŘ JU). V odůvodněných případech (typicky např. z kapacitních důvodů u dotčených

Formulář je přílohou tohoto opatření.
Formulář je přílohou tohoto opatření.
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studijních programů) může děkan žádost zamítnout, případně stanovit v daném akademickém roce pro vybrané přidružené studijní programy specifické podmínky, které musí zájemci
o vstup do sdruženého studia splnit.

Článek 6
Sdružené studi um s více přidruženými studijními plány
(1)

(2)

Studenti ve sdruženém studiu, kteří úspěšně absolvovali všechny předměty studijního plánu
A1 svého studijního programu, všechny předměty přidruženého studijního plánu A2
a zároveň v režimu povinně volitelných či volitelných předmětů úspěšně absolvovali všechny
předměty předepsané studijním plánem A2 libovolného třetího studijního programu, si
mohou nechat zapsat tento třetí studijní plán A2 jako druhý přidružený studijní plán.
Na základě písemného oznámení studenta fakultní administrátor IS STAG provede kontrolu
splnění podmínky podle odstavce 1 a v případě kladného výsledku kontroly také bez
zbytečného odkladu a s okamžitou účinností přiřadí studentovi druhý přidružený studijní
plán. V případě, že podmínky podle odstavce 1 splněny nebyly, o této skutečnosti studenta
vyrozumí.

V Českých Budějovicích dne 18. 02. 2020

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.
děkan

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
Česká republika

Vyřizuje:
Mgr. Barbora Poslušná
vedoucí kanceláře děkana
T/ +420 389 034 801
bposlusna@ff.jcu.cz

IČ 600 766 58
DIČ CZ60076658
www.jcu.cz
www.ff.jcu.cz

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
děkan dean

Příloha 1
Přehled studijních programů a dostupných studijních plánů pro AR 2020/2021
(neučitelské studium)
(1) Studijní programy, které lze volně kombinovat v rámci sdruženého studia.
Není-li uvedeno jinak, všechny níže uvedené programy mají studijní plány
A, A1 i A2 a lze je studovat jak samostatně, tak i v rámci sdruženého studia
v libovolné kombinaci.
Bakalářské programy
 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

Navazující magisterské programy
 Anglická a americká literatura
 Archeologie – má pouze plány A a A1 (lze studovat samostatně
nebo jako hlavní studijní plán, nikoli jako studijní plán přidružený)
 Archivnictví
 Bohemistika
 Česko-německá areálová studia
 Dějiny umění a vizuální studia
 Historie
 Kulturální studia
 Románská filologie - specializace Francouzská filologie
 Románská filologie - specializace Španělská filologie
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(2) Studijní programy, které nelze kombinovat v rámci sdruženého studia
Níže uvedené programy lze studovat pouze samostatně.
Studijní programy překladatelství předpokládají studium dvou jazyků
v předem dané kombinaci – nejedná se o sdružené studium.






Česko-německá areálová studia (bakalářský)
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (bakalářský)
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (bakalářský)
Překladatelství anglického jazyka – překladatelství francouzského
jazyka (navazující magisterský)
Překladatelství anglického jazyka – překladatelství španělského
jazyka (navazující magisterský)
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