
Informace k předzápisu pro první ročníky bakalářského studia 

 

1) Předměty kategorie A (povinné): Při tvorbě rozvrhu se prosím snažte u předmětů 

kategorie A zaplnit rovnoměrně všechny paralelní semináře. Po jejich zaplnění budu kapacity 

navyšovat. Nemusíte žádat o souhlas vyučujícího. Nemějte obavy, že byste se na povinný 

předmět nedostali.  

 

2) Předměty kategorie B (povinně volitelné): Kapacity budu hromadně navyšovat v pátek 2. 

9. ve 14:00, a to z toho důvodu, aby měli stejné podmínky pro zapsání studenti prvních 

ročníků i těch vyšších, kterým začal předzápis dříve. Prosím vás jednak o solidárnost 

(zapisujte se jen tam, kam skutečně chcete chodit), jednak o trpělivost. Situace při začátku 

předzápisu bývá divoká, ale postupně se uklidňuje. Je-li kapacita B předmětu naplněná a máte 

vážný zájem předmět navštěvovat, kontaktujte vyučujícího a já vám s jeho souhlasem můžu 

kapacitu navýšit individuálně.  

 

3) Předměty bez rozvrhu: Nemá-li předmět rozvrh, znamená to, že nebude v aktuálním 

semestru vyučován. 

 

4) Doporučené ročníky a semestry: Řiďte se prosím doporučenými ročníky a semestry tak, 

jak jsou uvedeny ve STAGu. Pozor na provázanost přednášek a seminářů! Pokud si např. 

zapíšete přednášku LX, která je zakončena zkouškou, musíte si zároveň zapsat i seminář LXS, 

protože zápočet ze semináře je podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. V zimním semestru 

prvního ročníku se to dále týká Úvodu do literární teorie (přednáška ULTP, seminář ULTSE) 

a Úvodu do studia jazyka (přednáška USJPR, seminář USJSE). Absolvování semináře MLH1 

v zimním semestru je podmínkou pro to, abyste v letním semestru mohli pokračovat 

seminářem MLH2 a absolvovat zkoušku z České literatury I (CLI).  

 

6) Kolize předmětů u dvouoborového studia: U dvouoborového (sdruženého) studia může 

dojít ke kolizi povinných předmětů mezi obory. U seminářů na KBH máte vždy na výběr 

z několika paralelek, je tedy možné se zapsat do té, která vám nekoliduje. Pokud je tam 

naplněná kapacita, můžete se se mnou domluvit na navýšení. Dojde-li ke kolizi s naší 

přednáškou, na těch je účast nepovinná, můžete tedy navštěvovat povinný předmět na druhém 

oboru a v případě zájmu se domluvit s naším přednášejícím na konzultacích či poskytnutí 

výukových materiálů. Důležitá věc: Pokud je přednáška zakončená zkouškou a vy chcete 



zkoušku v tomto akademickém roce konat, musíte si předmět zapsat, i když na přednášku 

z jakýchkoli důvodů chodit nebudete. Jinak byste nemohli ke zkoušce přistoupit! 

 

7) Cizí jazyky: Výuku cizích jazyků zajišťuje převážně Centrum jazykového vzdělávání 

(součástí kódu předmětu je CJV), v menší míře další pracoviště (např. KSO, KSR – katedra 

slavistiky). Kapacitu těchto předmětů a další otázky spojené s výukou jazyků prosím 

konzultujte tam. (CJV: Bc. Gabriela Grulichová, gabriela.grulichova@upol.cz, kontakty na 

katedry viz https://www.ff.upol.cz/.) 

 

8) Dotazy: V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit mailem nebo telefonicky 

(zuzana.zemanova@upol.cz, 585 633 143). Vždy je lepší se zavčasu zeptat než následně 

složitě řešit vzniklý problém. 

 

Přeji všem hodně úspěchů ve studiu. 

Zuzana Zemanová, sekretářka katedry 
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