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UNIVERZITA KARLOVA 
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA  

NA HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ 
UNIVERZITY KARLOVY 

 
 
Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 

2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), v platném znění, a podle čl. 5 odst. 11 písm. b) Statutu Husitské teologické fakulty 
Univerzity Karlovy usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Husitské teologické fakultě 

Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu: 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
Tato Pravidla pro organizaci studia na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „pravidla“) 
stanoví podle čl. 19 odst. 2, 3 a 4 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 
(dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Husitské teologické fakultě (dále 
jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.  

 
 

Část I.  
Požadavky studijních programů 

 
Čl. 2 

Úseky studijních programů 
(K čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
Úseky všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou ročníky. 
 

Čl. 3 
Názvy specializací 

(K čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

Studijní programy fakulty nejsou profilovány na specializace.  
 

Čl. 4 
Minimální počty kreditů 

(K čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v bakalářských studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě jsou: 
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a) 45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 
b) 90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 
c) 135 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, 
d) 180 kreditů pro zápis do pátého a vyššího úseku studia. 

2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v navazujících magisterských studijních 
programech uskutečňovaných na fakultě jsou: 
a) 45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 
b) 90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 
c) 120 kreditů pro zápis do čtvrtého a vyššího úseku studia. 

 
Čl. 5 

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia 
(K čl. 5 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
Pro studenty zapsané ve všech studijních programech fakulty platí, že není stanovena výše podílu počtu 
kreditů získaných za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů. 
 

Čl. 6 
Zápis studijního předmětu 

(K čl. 7 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 
1. Zápis předmětu lze zrušit se souhlasem děkana na základě písemné žádosti studenta nejpozději čtrnáct dní 

před zahájením zkouškového období.  
2. Děkan může na základě odůvodněné písemné žádosti studenta povolit zápis předmětů vyučovaných na 

univerzitě i po uplynutí opatřením děkana stanovené doby pro zápis předmětů. K žádosti se vyjádří garant 
studijního předmětu. 

3. Nelze-li studijní předmět absolvovat z důvodu na straně fakulty, fakulta zápis studijního předmětu zruší. 
 

Čl. 7 
Opakovaný zápis předmětu  

(K čl. 7 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 
Opakování zápisu téhož předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako 
povinný nebo povinně volitelný nebo volitelný, je možné pouze jednou. 
 

Čl. 8 
Kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet a klauzurní práce 

(K čl. 8 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

1. Student může konat kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet a klauzurní práci ze zapsaného předmětu 
nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.  

2. Pokud charakter předmětu neumožňuje opravné termíny pro udělení kolokvia, zápočtu a klasifikovaného 
zápočtu, uvede to garant předmětu po schválení garantem studijního programu v anotaci předmětu a 
zveřejní na začátku semestru ve studijním informačním systému. 
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Čl. 9 
Části státní zkoušky a jejich tematické okruhy 

(K čl. 9 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

Části státní zkoušky a případně i jejich tematické okruhy je možné skládat samostatně. 
 

Čl. 10 
Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky a pořadí částí státní zkoušky 

(K čl. 9 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 
 

1. Poslední částí státní zkoušky je ve všech bakalářských a magisterských studijních programech obhajoba 
bakalářské nebo diplomové práce. 

2. Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky a pořadí ostatních částí státní 
zkoušky se nestanoví. 

 
 

Část II. 
Podrobnosti o organizaci studia 

 
Čl. 11 

Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech 
 

Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření 
děkana. K tomuto opatření děkana se vyjadřuje Akademický senát fakulty. 
 

Čl. 12 
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech 

 
Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. K tomuto 
opatření děkana se vyjadřuje Akademický senát fakulty. 
 
 

Část III. 
Vyřizování podání studentů ve věcech organizace studia 

 
Čl. 13 

Příslušnost k vyřizování podání studentů 
 (K čl. 17 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 

 
K vyřizování podání studentů ve věcech organizace studia je příslušný děkan. Vyřízení podání přezkoumává 
rektor. 
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Část IV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
Čl. 14 

Přechodné ustanovení 
 

1. Student, který započal své studium před akademickým rokem 2017/18 a který vyčerpal možnost 
opakování zápisu téhož předmětu, může zápis do téhož předmětu opakovat ještě jednou. 

2. Řízení zahájená přede dnem účinnosti těchto pravidel se dokončí podle těchto pravidel. 
3. Práva a povinnosti studentů, kteří započali své studium před účinností těchto pravidel, se řídí těmito 

pravidly.   
4. Na uskutečňování studijních oborů v rámci studijních programů akreditovaných podle zákona o vysokých 

školách ve znění účinném před 1. 9. 2016 se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto vnitřního předpisu o 
uskutečňování studijních programů. 

 
Čl. 15 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zrušují se Pravidla pro organizaci studia Husitské teologické fakulty schválená Akademickým senátem 
univerzity dne 22. ledna 2010. 

2. Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem fakulty dne 3. května 2017 a nabývají platnosti dnem 
schválení Akademickým senátem univerzity, po předchozím schválení Církevním zastupitelstvem Církve 
československé husitské.1  

3. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017. 

 
 
 
       doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.    doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 
předseda Akademického senátu HTF UK                děkanka HTF UK 

 
 
 

ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 
patriarcha Církve československé husitské 

 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda Akademického senátu UK 

                                                
1 § 33 odst. 4 zákona o vysokých školách.  
Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 23. června 2017. 
 


