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Od akademického roku 1999/2000 bude na celé Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
zaveden kreditní systém studia ve všech bakalářských a magisterských studijních programech. 
Vzhledem k tomu, že zavedení tohoto systému nelze uskutečnit ze dne na den, vydávám toto 
opatření, které umožní plynulý přechod od stávajícího systému studia k systému kreditnímu a 
jeho následné používání. 

  

Základní údaje o kreditním systému 

Kreditní systém studia imlementovaný na JU byl připraven tak, aby byl v souladu se zásadami 

evropského kreditního systému ECTS a umožňoval bezproblémovou mobilitu studentů. V 
tom směru bude v nejbližší době upraven i podporující software. Nový studijní a zkušební řád 
JU je již plně v souladu s tímto systémem a všechny další dokumenty upravující studium na 
JU musí plně respektovat jeho dikci. V zájmu kompatibility našeho kreditního systému a 
ECTS byly převzaty některé normy: 

Kredit je chápán jako jedna šedesátina průměrné studijní zátěže studenta za jeden 
akademický rok. V kreditním systému si student může do určité míry určovat sám, jaké 
předměty bude studovat a volit si i své tempo studia. To je ovšem limitováno některými 
omezeními: 

- student musí získat minimálně 40 kreditů za první rok studia, 

- student musí získat minimálně 80 kreditů za každé čtyři po sobě jdoucí semestry, 

- student nesmí překročit maximální dobu studia. 

Standardní tempo studia je 60 kreditů za akademický rok. K úspěšnému ukončení studia je 
nutné získat počet kreditů, který je roven šedesátinásobku standardní doby studia. Podrobnosti 

stanoví studijní a zkušební řád JU. 



Klasifikační stupnice pro hodnocení zkoušek je šestistupňová s tím, že pět stupňů je určeno 
pro zkoušku úspěšnou a jeden stupeň pro zkoušku neúspěšnou. 

Příprava studijních programů, studijních postupů a studijních plánů 

Akreditované studijní programy (studijní obory) je nutné po formální stránce upravit tak, 

aby odpovídaly kreditnímu systému. Jednotlivé předměty musí být nejpozději do 30. 4. 1999 

kategorizovány na předměty povinné, povinně volitelné a výběrové a ohodnoceny příslušným 
počtem kreditů. Předměty, které budou nabízeny v akademickém roce 1999/2000, budou k 
uvedenému datu uloženy do databáze předmětů na předepsaném formuláři. Z povinných 
předmětů, z bloků povinně volitelných předmětů a z doporučených výběrových předmětů 
budou sestaveny standardní studijní postupy, které budou zaručovat úspěšné ukončení 
studia ve zvoleném studijním programu ve standardní době. Studijní postupy budou uloženy 
do databáze rovněž nejpozději do 30. 4. 1999. 

Student si v rámci akreditovaného studijního programu (studijního oboru), do kterého se 

zapsal, vytvoří svůj studijní plán. Při přípravě studijního plánu se rozhodne, ve kterých 
letech studia splní povinnost absolvovat jednotlivé povinné předměty, jaké si vybere povinně 
volitelné předměty a jaké si zapíše předměty výběrové. Zároveň si stanoví celkovou dobu 
studia a rozvrhne si studium na jednotlivé roky. Pokud si nechce student připravit sám vlastní 
studijní plán, může akceptovat nabízený standardní postup. 

Magisterské studijní programy (studijní obory) mohou být etapizovány tak, že postup z 
první do druhé etapy je podmíněn vykonáním postupové zkoušky. Ta může mít podobu 
komplexní zkoušky, státní závěrečné zkoušky uzavírající studium v bakalářském studijním 

programu nebo může být pouze administrativní kontrolou splnění předepsaných podmínek. 

  

Pro přípravu studijních plánů a studijních postupů doporučuji dodržet následující 
strukturu: 

  

  Povinné 

předměty 

Povinné a povinně 
volitelné předměty 

Výběrové 

předměty 

Studium v bakalářském 
programu nebo v 1. etapě 
magisterského programu 

maximálně 85% maximálně 90% minimálně 10% 

Studium v magisterském 
programu nebo ve 2. etapě 
magisterského programu 

maximálně 60% maximálně 90% minimálně 10% 

  

  

Příprava a realizace kreditního systému 



Studium v kreditním systému bude podporováno instalovaným síťovým softwarem IS/STAG, 
který je přístupný na potřebné úrovni všem uživatelům z určených ambulantních stanic a ze 
stanic akademických funkcionářů a odborných oddělení. 

Do 30. 4. 1999 bude na všech fakultách JU dokončeno utváření databáze nabízených 
předmětů a standardních studijních postupů. Z technických důvodů nebude ještě možné, 
aby v akademickém roce 1999/2000 si student sám sestavoval vlastní studijní postup, ale bude 
si pouze moci standardní postup doplnit o další nabízené předměty. To neplatí pro studenty 
Biologické fakulty JU, kteří v kreditním systému již studovali v minulých letech a mají již 
určité zkušenosti. 

Do 15. 6. 1999 bude na všech fakultách studentům k dispozici informační brožura, ve které 
studenti najdou všechny potřebné informace o zápisu do akademického roku 1999/2000. 

Zápis bude proveden automaticky po vyplnění dotazníku na monitoru ambulantní stanice 
nebo stanice studijního oddělení. Student obdrží zápisový list a pokud nebude nutné jeho 

předběžný zápis upřesnit nebo upravit, bude jeho zápis potvrzen. Podrobné pokyny pro zápisy 
studentů vydají fakulty v duchu studijního a zkušebního řádu. 

Organizační opatření 

V zájmu jednotného a srovnatelného měření průměrné zátěže studenta stanovuji na JU 

jednotnou délku semestru 14 výukových týdnů a délku vyučovací hodiny 45 minut. 

  

  

  

Podmínky postupu do kreditního systému studia 

Vzhledem k tomu, že přechodem na kreditní systém studia v bakalářských a magisterských 
studijních programech na JU počínaje akademickým rokem 1999/2000 nelze již opakovat 
ročník studia, protože studium není rozloženo do ročníků, je nutné stanovit podmínky pro 

postup studentů JU, kteří již byli zapsáni ke studiu v akademickém roce 1998/99, do dalšího 
studia: 

1. Studenti, kteří ve stanoveném termínu splní všechny studijní povinnosti, které 
si pro akademický rok 1998/99 zapsali, postoupí do dalšího roku studia 
organizovaného již v kreditním systému. Za každý absolvovaný ročník studia se jim 

započítá 60 kreditů. Studentu, který v akademickém roce 1999/2000 nebo 2000/2001 
již může řádně ukončit studium ve studijním programu, ale standardní postup ve 
studijním plánu mu neumožňuje již získat potřebný počet kreditů pro úspěšné 
ukončení studia ve studijním programu, může děkan poskytnout bonifikaci, která mu 
umožní tento počet kreditů získat. 

2. Studenti, kteří ve stanoveném termínu nesplní všechny studijní povinnosti, 
které si pro akademický rok 1998/99 zapsali, postoupí do dalšího roku studia jen 

pokud vyhoví podmínkám pro povolení opakování ročníku nebo pro zápis do vyššího 
ročníku podle dosud platných studijních řádů fakult. V tom případě se jim za 



akademický rok 1998/99 započítá základní počet 60 kreditů zmenšený o počet kreditů 
nesplněných předmětů. Nesplněné předměty si pak zapíší v dalším akademickém roce. 
Za každý předcházející řádně absolvovaný ročník se jim započítá plných 60 kreditů. I 
těmto studentům může být přiznána bonifikace uvedená v bodě 1. Ostatní studenti, 
kteří nesplnili všechny zapsané povinnosti, studium končí pro nesplnění předepsaných 
povinností. 

3. Vzhledem k tomu, že studenti Biologické fakulty JU studovali ve fakultním 
kreditním systému již v akademickém roce 1998/99, postupují do celouniverzitního 

kreditního systému jen transformací hodnotících parametrů. 

4. V případech hodných zřetele je děkan oprávněn rozhodnout o postupu studenta 
odlišně od těchto podmínek. 

  

  

  

  

  

  

         prof. Ing. František 
Střeleček, CSc. 

           rektor JU 
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