
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 

Pravidla pro realizaci kombinovaného rozšiřujícího studia 
 

Ruský jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
 

Aktuální studijní plán programu kombinovaného rozšiřujícího studia Ruský jazyk pro 2. stupeň 

ZŠ a SŠ je k dispozici v Karolince. 

 

Na studium se v přiměřené míře vztahují platná pravidla pro studium na UK v Praze a také 

jejich aplikace na Pedagogické fakultě a Opatření děkanky PedF UK v Praze č. 15/2012 

k uskutečňování programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze, 

Pedagogické fakultě. 

 

Tato pravidla platí pro studenty, kteří zahájili studium počínaje akademickým rokem 

2013/2014. 

 

S cílem zefektivnit a sjednotit průběh studia pro všechny účastníky, stanovuje Katedra rusistiky 

a lingvodidaktiky pro studenty doplňující (upřesňující) pravidla. 

 

1. Standardně student uzavírá akademický rok splněním všech povinností, které jsou pro 

daný ročník stanoveny studijním plánem. 

2. Pokud se studentovi nepodaří ukončit předmět v souladu se studijním plánem, může jej 

opakovat v dalším úseku studia. 

3. Způsob ukončení předmětu: zápočet, klasifikovaný zápočet, zápočet a zkouška. 

4. Pokud student nesplní atest předmětu v souladu se studijním plánem, může tento 

předmět v následujícím akademickém roce znovu absolvovat. 

5. Takto opakovat předmět může student pouze jednou. Jestliže student předmět neukončí 

podruhé, již nemůže ve studiu pokračovat. 

6. Standardní doba studia programu Ruský jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ je tři roky. 

Maximální doba studia jsou čtyři roky, tedy standardní doba studia navýšená o jeden 

rok. Splátku za studium hradí student zpravidla za každý započatý rok studia, po dohodě 

je možná i jiná periodicita (například platba za každý započatý semestr) 

7. Pokud student úspěšně neukončí studium do čtyř let (tedy v průběhu 8 semestrů) od 

zahájení, je mu studium k poslednímu dni daného akademického roku ukončeno. 

8. Studium v programu Ruský jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ je ukončeno závěrečnou 

zkouškou a obhajobou závěrečné práce. 

9. Závěrečná zkouška, která se skládá z ústní zkoušky a obhajoby závěrečné práce, se koná 

v termínu zveřejněném nejméně tři měsíce před jejím konáním. Seznam studentů a 

časový rozvrh je zveřejněn v dostatečném předstihu způsobem obvyklým na katedře. 

10. Student může konat jednotlivé části závěrečné zkoušky za předpokladu, že: 

a. splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem; 

b. odevzdal závěrečnou práci k obhajobě (1 svázaný tištěný exemplář 

zaregistrovaný na podatelně PedF UK a elektronická verze práce ve formátu 

PDF); 

c. přihlásil se ke každé části závěrečné zkoušky předepsaným způsobem. 

11. Při ústní části závěrečné zkoušky odpovídá student před komusí na otázku ze 3 okruhů: 

ruský jazyk, ruská literatura a didaktika ruského jazyka. Pokud student ve zkoušce 

neuspěje, může zkoušku dvakrát opakovat. 



12. Zkušební komise ústní zkoušky je nejméně tříčlenná, přičemž jeden ze členů vykonává 

funkci předsedy. Předseda odpovídá za řádný a regulérní průběh zkoušky. 

13. Obhajoba závěrečné práce není vázána na složení zkoušky. Student tak může nejprve 

složit zkoušku a následně obhajovat závěrečnou práci či naopak. Pokud student nestihne 

úspěšně ukončit studium ve stanovené době (tj. složit zkoušku a obhájit závěrečnou 

práci nejpozději do čtyř let od zahájení studia), je mu studium ukončeno. 

14. V případě, že student neobhájí závěrečnou práci před komisí, má právo tuto obhajobu 

jednou opakovat. 

15. Závěrečná práce má charakter didaktického projektu. Její zpracování se řídí pravidly 

platnými pro zpracování závěrečné práce v rámci programu CŽV na Katedře rusistiky 

a lingvodidaktiky PedF UK v Praze a harmonogramem zveřejněným obvyklým 

způsobem. 
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