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1. Úvod 
 Tento pokyn stanovuje základní zásady a pravidla týkající se přípravy a realizace 

studijních/vzdělávacích plánů a rozvrhu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci (PdF UP), a to v rámci prezenčního, kombinovaného a celoživotního vzdělávání. 

  

2. Zásady a pravidla tvorby studijních/vzdělávacích plánů pro prezenční a  

kombinované studium 
 

A. Povinnosti katedry či ústavu (dále jen pracoviště) 

 

 Pracoviště připravuje studijní/vzdělávací plán pro následující akademický rok a zavádí jej 

do systému studijní agendy STAG nejpozději do konce měsíce března daného 

akademického roku. 

 Garantující pracoviště odpovídá za správnost vytvořeného studijního/vzdělávacího plánu a 

zajišťuje si samostatně participaci dalších zúčastněných pracovišť, a to i mimo PdF UP. 
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 Provádět změny ve vytvořených studijních/vzdělávacích plánech, v rámci systému studijní 

agendy STAG, je po 31. březnu možné pouze s písemným souhlasem proděkana pro 

studijní záležitosti a proděkana pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání.  

 Pracoviště bezprostředně po ukončení vkládání studijních/vzdělávacích plánů pro 

následující akademický rok dodá na studijní oddělení PdF UP vyplněný formulář (vzor viz 

Příloha číslo 1) se zaznamenanými údaji o všech studijních/vzdělávacích plánech, které 

garantuje a které vložilo do systému STAG. 

 

B. Povinnosti studijního oddělení fakulty:  

 

 Zajišťuje na základě údajů obsažených v systému studijní agendy STAG ve spolupráci 

s Oddělením komunikace RUP přípravu podkladů pro „katalog studijních programů a 

oborů“ (tzv. žlutá knížka). 

 Zajišťuje na základě dodaného vyplněného formuláře od pracovišť PdF UP (viz Příloha 

číslo 1) převod uchazečů o studium do prvního ročníku a přiřazuje jim požadovanou verzi 

studijního/vzdělávacího plánu. 

 Zajišťuje na základě dodaného vyplněného formuláře od pracovišť PdF UP (viz Příloha 

číslo 1) převod studentů do vyššího ročníku a přiřazuje jim požadovanou verzi 

studijního/vzdělávacího plánu. 

 

3. Zásady a pravidla tvorby vzdělávacích plánů pro celoživotní či rozšiřující 

vzdělávání 
 

A. Povinnosti katedry či ústavu (dále jen pracoviště) 

 

 Pracoviště připravuje vzdělávací plán pro následující akademický rok a zavádí jej do 

systému STAG nejpozději do konce měsíce června daného akademického roku. 

 Garantující pracoviště odpovídá za správnost vytvořeného vzdělávacího plánu a zajišťuje 

si samostatně participaci dalších zúčastněných pracovišť, a to i mimo PdF UP. 

 Provádět změny ve vytvořených vzdělávacích plánech, v rámci systému STAG, je po 30. 

červnu možné pouze s písemným souhlasem proděkana pro organizaci, rozvoj a 

celoživotní vzdělávání.  

 Pracoviště bezprostředně po ukončení vkládání vzdělávacích plánů pro následující 

akademický rok dodá na Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP (CCV) vyplněný 

formulář (vzor viz Příloha číslo 1) se zaznamenanými údaji o všech studijních plánech, 

které garantuje a které vložilo do systému STAG. 

 

B. Povinnosti Centra celoživotního vzdělávání:  

 

 Zajišťuje na základě dodaného vyplněného formuláře od pracovišť PdF UP (viz Příloha 

číslo 1) převod uchazečů o vzdělávání do prvního ročníku a přiřazuje jim požadovanou 

verzi vzdělávacího plánu. 

 Zajišťuje na základě dodaného vyplněného formuláře od pracovišť PdF UP (viz Příloha 

číslo 1) převod účastníků celoživotního vzdělávání do vyššího ročníku a přiřazuje jim 

požadovanou verzi vzdělávacího plánu. 

 

4. Pravidla pro označování verzí studijních/vzdělávacích plánů 

 

 Verze studijních/vzdělávacích plánů připravovaných pro nový akademický rok je nutné 

v rámci PdF UP jednotně označit, aby každá nová verze studijního/vzdělávacího plánu 

byla jednoznačně odlišena od verze použité v předchozím akademickém roce. 
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 Student či účastník, který je naveden do verze studijního/vzdělávacího plánu při převodu 

z přijímacího řízení, absolvuje studium/vzdělávání po celou dobu standardní délky 

studia/vzdělávání v této prvotně přidělené verzi studijního/vzdělávacího plánu a převod na 

jinou verzi je možný pouze se souhlasem proděkana pro studijní záležitosti nebo 

proděkana pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání. 

 Při kopírování vytváření verzí studijních/vzdělávacích plánů na další akademický rok je 

proto nutné zkopírovat i verze platné pro předchozí akademický rok s výjimkou těch 

studijních/vzdělávacích plánů, kde prokazatelně již neexistuje student/účastník, který by 

podle tohoto studijního/vzdělávacího plánu studoval (všichni studenti/účastníci, kteří byli 

do verze navedeni při převodu z přijímacího řízení, již dostudovali či dokončili 

vzdělávání). 

 

- Kód verze má ve všech typech studia/vzdělávání na PdF UP jednotný tvar, který vždy 

obsahuje čtyři znaky. V kódu jsou zaznamenány následující údaje: typ studia (první 

znak, B = bakalářský studijní program, N = navazující magisterský studijní program, 

M = magisterský studijní program, D = doktorský studijní program, R = rigorózní 

řízení, C = celoživotní vzdělávání), délka trvání standardní délky studia/vzdělávání 

(druhý znak, A = 2 roky, B = 3 roky, C = 4 roky, D = 5 let, E = 6 let) a akademický 

rok, v němž bude daná verze studijního/vzdělávacího plánu platit (třetí a čtvrtý znak).  

- Pro označení verzí studijních/vzdělávacích plánů pro jednotlivé studijní/vzdělávací 

programy a obory realizované na PdF UP jsou přípustná pouze tato označení verzí (na 

pozici prvních dvou znaků): 

 

Bakalářské strukturované studijní programy 

BB Bakalářský studijní program či obor se standardní dálkou studia 3 roky. 

Navazující magisterské strukturované studijní programy 

NA Navazující magisterský studijní program či obor se standardní délkou studia 

2 roky. 

Magisterské nestrukturované „dlouhé“ studijní programy 

MC Nestrukturovaný Magisterský studijní program či obor (jedná se o „dlouhé“ 

nestrukturované studium) se standardní délkou studia 4 roky. 

MD Magisterský studijní program či obor (jedná se o „dlouhé“ nestrukturované 

studium) se standardní délkou studia 5 let. 

Doktorské studijní programy „Ph.D.“ 

DB Doktorský studijní program či obor se standardní délkou studia 3 roky. 

DC Doktorský studijní program či obor se standardní délkou studia 4 roky. 

Magisterský studijní program či obor, ve kterém je přiznáno a realizováno 

rigorózní řízení „PhDr.“ 

RA Magisterský studijní program či obor, ve kterém je přiznáno a realizováno 

rigorózní řízení se standardní délkou řízení 1 až 2 roky. 

Vzdělávací program, obor či kurz realizovaný v rámci celoživotního vzdělávání 

CA  Vzdělávací program, obor či kurz realizovaný v rámci celoživotního 

vzdělávání se standardní délkou vzdělávání 1 až 2 roky. 

CB Vzdělávací program, obor či kurz realizovaný v rámci celoživotního 

vzdělávání se standardní délkou vzdělávání 3 roky. 

 

- Akademický rok je označen následujícími znaky (na pozici třetího a čtvrtého znaku 

čtyřmístného kódu verze studijního programu): 

 

11 Studijní/vzdělávací plán je platný pro akademický rok 2011/2012 

12 Studijní/vzdělávací je platný pro akademický rok 2012/2013 
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13 Studijní/vzdělávací je platný pro akademický rok 2013/2014 

14 Studijní/vzdělávací je platný pro akademický rok 2014/2015 

15 Studijní/vzdělávací je platný pro akademický rok 2015/2016 

16 Studijní/vzdělávací plán je platný pro akademický rok 2016/2017 

Dále pak analogicky pro další akademické roky po dobu platnosti tohoto metodického 

pokynu. 

 

- Celkově má tedy kód verze studijního/vzdělávacího plánu podobu: typ 

studia/vzdělávání, ročník studia/vzdělávání, akademický rok, ve kterém budou 

studenti/účastníci z přijímacího řízení na tuto verzi studijního/vzdělávacího plánu 

naváděni (např.: kód BB12 znamená, že se jedná o verzi studijního plánu určeného pro 

bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky a studenti 1. ročníku do něj 

budou naváděni od akademického roku 2012/2013 (s tím, že uvedenou verzi bude 

nutné pro tyto studenty překopírovat do systému STAG nejméně ve dvou 

následujících akademických rocích), podobně tak kód NA12 znamená, že se jedná                 

o verzi studijního plánu určeného pro navazující magisterské studium prvního se 

standardní délkou studia 2 roky a že studenti 1. ročníku do něj budou naváděni od 

akademického roku 2012/2013 (a tato verze bude do systému STAG kopírována 

nejméně v následujícím akademickém roce)). 

 Takto vytvořený kód verze studijního/vzdělávacího plánu je garantující pracoviště 

povinno vložit ke každé verzi studijního/vzdělávacího plánu do systému STAG na 

příslušné místo (viz Příloha číslo 2). 

 Vytvořený kód verze studijního/vzdělávacího plánu každé garantující pracoviště dodá 

bezprostředně po ukončení vkládání studijních/vzdělávacích plánů pro následující 

akademický rok na studijní oddělení PdF UP a CCV vyplněný formulář s požadovanými 

parametry (vzor viz Příloha číslo 1). 

 

5. Zásady tvorby rozvrhu 

 

 Pro realizaci prezenční výuky v rámci bakalářských a magisterských studijních programů 

jsou v průběhu letního i zimního semestru určeny dny pondělí, úterý, středa a čtvrtek. 

 Pro realizaci kombinované výuky v rámci bakalářských a magisterských studijních 

programů (včetně paralelních studií) je v průběhu letního i zimního semestru určen jeden 

den – pátek. 

 Pro realizaci prezenční i kombinované výuky v rámci celoživotního vzdělávání je 

v průběhu letního i zimního semestru určen jeden den – sobota. 

 Garantem rozvrhových akcí bakalářských a magisterských studijních programů 

v prezenční formě je fakultní rozvrhář. 

 Garantem rozvrhových akcí bakalářských a magisterských studijních programů 

v kombinované formě je děkanem pověřený pracovník studijního oddělení. 

 Garantem rozvrhových akcí v rámci celoživotního vzdělávání je vedoucím pověřený 

pracovník CCV. 

 Rozvrhy všech typů studií zavádí do systému STAG rozvrhář pracoviště s výjimkou 

rozvrhových akcí celoživotního vzdělávání, které do systému STAG zavádí rozvrhář 

celoživotního vzdělávání.  

 Rozvrh pro všechny typy a formy studia a celoživotního vzdělávání je na PdF UP 

realizován formou rozvrhových akcí vložených do IS STAG. 

 Pokud pracoviště PdF UP hodlá využít pro výuku jiného než určeného dne pro daný typ či 

formu studia/vzdělávání, je povinen vedoucí tohoto pracoviště o této skutečnosti uvědomit 

garanta příslušných rozvrhových akcí a vyžádat si jeho souhlas. 
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 Pokud dojde při nasazování či realizaci rozvrhových akcí ke kolizi, přednost má vždy ta 

rozvrhová akce, která je příslušná danému typu, a tudíž i přidělenému dni pro daný typ 

studia/vzdělávání.  

 Jednorázové blokace v rozvrhu je možné vytvářet pouze se svolením proděkana pro 

informační a vzdělání technologie, a to prostřednictvím požadavku zaslaného příslušnému 

pracovníku jeho odboru (vzor žádost viz příloha číslo 3). 

 

6. Fakultní rozvrhář 

 
 Fakultní rozvrhář je garantem rozvrhových akcí bakalářských a magisterských studijních 

programů v prezenční formě. Ze své pozice je odpovědný za tvorbu rozvrhu děkanovi 

fakulty, případně jím pověřenému zástupci, zpravidla proděkanovi pro studijní záležitosti. 

 Fakultní rozvrhář na základě harmonogramu tvorby rozvrhu, jenž je stanovený 

společným příkazem rektora Univerzity Palackého a děkanek a děkanů fakult Univerzity 

Palackého, stanoví termíny tvorby rozvrhu. 

 Fakultní rozvrhář koordinuje práce na tvorbě rozvrhu. V této záležitosti úzce 

spolupracuje s rozvrhářem kombinovaného studia, celoživotního vzdělávání a rozvrháři 

pracovišť fakulty na optimálním využití učeben fakulty. Při tvorbě a dalších úpravách 

rozvrhu komunikuje pouze s rozvrháři pracovišť fakulty a fakultními rozvrháři jiných 

fakult Univerzity Palackého.  

 Jednotlivé rozvrhové akce prezenčního studia/vzdělávání zavádí do systému STAG 

rozvrhář pracoviště.  

 Veškeré podněty na úpravu rozvrhu je nutné fakultnímu rozvrháři podávat 

prostřednictvím  rozvrháře příslušného pracoviště a v předem stanovených termínech. 

 Fakultní rozvrhář má plný přístup do studijní agendy STAG s rolí „rozvrháře fakulty“. 

 Fakultní rozvrhář řeší veškeré kolizní přesuny a úpravy rozvrhových akcí a případně 

spolupracuje s proděkanem pro studijní záležitosti a pro organizaci, rozvoj a celoživotní 

vzdělávání.   

 

7. Rozvrhář kombinovaného studia  

 
 Rozvrhář kombinovaného studia je garantem rozvrhových akcí bakalářských a 

magisterských studijních programů v  kombinované formě. Pro tuto činnost je pověřen 

vedoucí studijního oddělení. Vedoucí studijního oddělení má plnou odpovědnost za práci 

rozvrháře kombinovaného studia. 

 Rozvrhář kombinovaného studia je povinen dodržovat termíny při tvorbě rozvrhu 

stanovené fakultním rozvrhářem a je povinen respektovat koordinaci prací stanovených 

fakultním rozvrhářem.  

 Rozvrhář kombinovaného studia koordinuje práce na tvorbě rozvrhu kombinovaného 

studia. V této záležitosti úzce spolupracuje s rozvrháři pracovišť fakulty na optimálním 

využití učeben fakulty. Při tvorbě a dalších úpravách rozvrhu komunikuje s rozvrháři 

pracovišť fakulty a fakultními rozvrháři jiných fakult Univerzity Palackého.  

 Jednotlivé rozvrhové akce kombinovaného studia zavádí do systému STAG rozvrhář 

pracoviště.  

 Veškeré podněty na úpravu (změnu) rozvrhu je nutné rozvrháři kombinovaného studia 

podávat prostřednictvím rozvrháře příslušného pracoviště a v předem stanovených 

termínech. 

 Rozvrhář kombinovaného má plný přístup do studijní agendy STAG s rolí „rozvrháře 

fakulty“. 
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 Rozvrhář kombinovaného studia řeší veškeré kolizní přesuny a úpravy rozvrhových akcí 

a případně spolupracuje s proděkanem pro studijní záležitosti při řešení nestandardních 

situací.  

 

8. Rozvrhář celoživotního vzdělávání  
 

 Rozvrhář celoživotního vzdělávání je garantem rozvrhových akcí v celoživotním 

vzdělávání. Pro tuto činnost je pověřen vedoucím CCV. Vedoucí CCV má plnou 

odpovědnost za práci rozvrháře celoživotního vzdělávání. 

 Rozvrhář celoživotního vzdělávání je povinen dodržovat termíny při tvorbě rozvrhu 

stanovené fakultním rozvrhářem a je povinen respektovat koordinaci prací stanovených 

fakultním rozvrhářem.  

 Rozvrhář celoživotního vzdělávání koordinuje práce na tvorbě rozvrhu celoživotního 

vzdělávání a nasazuje je i do systému STAG. V této záležitosti úzce spolupracuje 

s rozvrháři pracovišť fakulty na optimálním využití učeben fakulty. Při tvorbě a dalších 

úpravách rozvrhu komunikuje s rozvrháři pracovišť fakulty a fakultními rozvrháři jiných 

fakult Univerzity Palackého. 

 Pro sběr požadavků na tvorbu rozvrhových akcí celoživotního či rozšiřujícího vzdělávání 

od garantujících manažerů programů či kurzů celoživotního vzdělávání, využívá pouze a 

výhradně formulář (viz Příloha číslo 6), který je dostupný na adrese: http://www.pdf-

info.upol.cz/sablony/ostatni/CZV-RA-2016.xlsx 

 Řádně vyplněné formuláře pro tvorbu rozvrhu celoživotního či rozšiřujícího vzdělávání je 

manažer celoživotního vzdělávání daného programu či kurzu, povinen dodat 

v elektronické podobě k rukám rozvrháře celoživotního vzdělávání, nejpozději do konce 

června daného roku. 

 V případě, že údaje v dodaném formuláři (viz Příloha číslo 6) se odchylují požadavků 

uvedených v bodu 10 (manažer celoživotního vzdělávání), či údaje v nich jsou neúplné či 

zmatečné, má právo rozvrhář celoživotního vzdělávání požadovat přepracování a 

opětovné dodání řádně vyplněného formuláře a to nejpozději do konce června daného 

roku. O skutečnosti, že byl formulář neúplně či chybně vyplněn či dodán po termínu 

stanoveném touto směrnicí, informuje rozvrhář celoživotního vzdělávání vedoucího 

daného pracoviště a proděkana pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání. 

 Jednotlivé rozvrhové akce celoživotního vzdělávání zavádí do systému STAG rozvrhář 

celoživotního vzdělávání. V rámci nasazování rozvrhových akcí do systému STAG 

rozvrhář celoživotního vzdělávání garantuje úplnost a správnost všech povinných údajů o 

rozvrhové akci, včetně vyplnění položky HLAVNÍ VYUČUJÍCÍ - PŘÍJMENÍ (viz 

Příloha číslo 4). 

 Rozvrhář celoživotního vzdělávání je povinen na tyto rozvrhové akce přiřadit studenty. 

 V případě problémů při generování virtuálních tříd u předmětů, jejichž součástí je i 

distanční složka výuky, realizovaná formou on-line aktivit v LMS Unifor, mu poskytují 

součinnost pracovníci odboru proděkana pro informační a vzdělávací technologie. 

 Veškeré podněty na úpravu rozvrhu je rozvrháři celoživotního vzdělávání nutné podávat 

prostřednictvím manažera programu či kurzu celoživotního vzdělávání příslušného 

pracoviště a to v souladu s článkem 11 (Oznámení o změnách v rozvrhových akcích). 

 Rozvrhář celoživotního vzdělávání má plný přístup do studijní agendy STAG s rolí 

„rozvrháře fakulty“. 

 Rozvrhář celoživotního vzdělávání řeší veškeré kolizní přesuny a úpravy rozvrhových 

akcí v rámci IS STAG a případně spolupracuje s proděkanem pro organizaci, rozvoj a 

celoživotní vzdělávání.  

 Rozvrhář celoživotního vzdělávání vyvěšuje rozvrhy a změny v nich provedené, pro 

jednotlivé studijní obory celoživotního vzdělávání, i na webových stránkách CCV.  

http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/ostatni/CZV-RA-2016.xlsx
http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/ostatni/CZV-RA-2016.xlsx
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9. Rozvrhář pracoviště 
 

 Rozvrhář pracoviště je garantem rozvrhových akcí všech studijních/vzdělávacích 

programů na příslušném pracovišti. Pro tuto činnost je pověřen vedoucím pracoviště. 

Vedoucí pracoviště má plnou odpovědnost za práci rozvrháře pracoviště. 

 Rozvrhář pracoviště je povinen dodržovat termíny při tvorbě rozvrhu stanovené 

fakultním rozvrhářem a je povinen respektovat koordinaci prací stanovených fakultním 

rozvrhářem. Je rovněž povinen zadávat potřebné údaje do studijní agendy STAG, 

případně v této záležitosti spolupracovat s koordinátorem STAGu daného pracoviště.  

 Rozvrhář pracoviště je zodpovědný za strukturu rozvrhu výuky svého pracoviště, v té 

souvislosti shromažďuje požadavky na výuku od jednotlivých vyučujících. Vedoucí 

pracoviště je povinen kontrolovat oprávněnost požadavků na výuku od jednotlivých 

vyučujících a rozhoduje o předmětech, které vedou (s ohledem na úvazky a oborovou 

specializaci).  

 Vedoucí pracoviště odpovídá za to, že vyučující se při výuce řídí rozvrhem, případné 

změny ve výuce je povinen vyučující hlásit rozvrháři pracoviště. 

 Rozvrhář pracoviště zavádí rozvrhové akce všech typů studií, s výjimkou celoživotního a 

rozšiřujícího vzdělávání, do systému STAG. 

 V rámci nasazování rozvrhových akcí do systému STAG rozvrhář pracoviště garantuje 

úplnost a správnost všech povinných údajů o rozvrhové akci, včetně vyplnění položky 

HLAVNÍ VYUČUJÍCÍ - PŘÍJMENÍ (viz Příloha číslo 4). 

 Rozvrhář pracoviště je odpovědný za obsazení výukových místností, jež jsou ve správě 

pracoviště, a jejich optimální využití pro výukové potřeby pracoviště.  

 V kompetenci rozvrháře pracoviště je optimalizovat rozvrh pro jednotlivá vyučující 

pracoviště a případné kolize či úpravu výuky a další specifické požadavky řešit ve 

spolupráci s garanty rozvrhových akcí definovanými v bodě 5.  

 

10.  Manažer programu celoživotního vzdělávání 
 

 Manažer programu či kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen manažer CŽV) je 

garantem rozvrhových akcí a studijních plánů jím garantovaného programu či kurzu 

celoživotního vzdělávání na příslušném pracovišti. Pro tuto činnost je pověřen vedoucím 

pracoviště. Vedoucí pracoviště má plnou odpovědnost za práci manažera CŽV. 

 Manažer CŽV je povinen nejpozději do konce června daného roku sestavit studijní plán 

garantovaného programu či kurzu celoživotního vzdělávání a doručit jej v elektronické 

podobě rozvrháři celoživotního vzdělávání. 

 Pro potřeby sestavení studijního plánu garantovaného programu či kurzu manažer CŽV 

využívá pouze a výhradně formulář (viz Příloha číslo 6), který je dostupný na adrese: 

http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/ostatni/CZV-RA-2016.xlsx 

 Každý z plánovaných studijních plánů garantovaného programu či kurzu celoživotního 

vzdělávání, musí ve svém záhlaví obsahovat tyto povinné položky (viz Příloha číslo 6): 

označení programu či kurzu CŽV, příslušný akademický rok, ročník studia, jméno 

manažera a kontaktní údaje na něj (e-mail, telefon). 

 Každá z plánovaných rozvrhových akcí studijního plánu garantovaného programu či 

kurzu celoživotního vzdělávání musí obsahovat tyto povinné položky (viz Příloha číslo 

6): datum, čas a místo konání rozvrhové akce; zkratku a název předmětu; jméno 

vyučujícího a označení zda je rozvrhová akce navázána na LMS Unifor. V případ, že 

tomu tak je, pak také seznam názvu studijních opor, vložených v LMS Unifor, které jsou 

k předmětu navázány. 

http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/ostatni/CZV-RA-2016.xlsx
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 V případě, že údaje v dodaném formuláři (viz Příloha číslo 6) se odchylují od výše 

uvedených požadavků, či údaje v nich jsou neúplné či zmatečné, má právo rozvrhář 

celoživotního vzdělávání požadovat přepracování a opětovné dodání řádně vyplněného 

formuláře a to nejpozději do konce června daného roku. O skutečnosti, že byl formulář 

neúplně či chybně vyplněn či dodán po termínu stanoveném touto směrnicí, informuje 

rozvrhář celoživotního vzdělávání vedoucího daného pracoviště a proděkana pro 

organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání. 

 Při sestavování studijního plánu garantovaného programu či kurzu celoživotního 

vzdělávání manažer CŽV úzce spolupracuje s rozvrhářem pracoviště fakulty 

na optimálním využití učeben fakulty. 

 Manažer CŽV je zodpovědný za strukturu rozvrhu výuky garantovaného programu či 

kurzu celoživotního vzdělávání, v té souvislosti shromažďuje požadavky na výuku od 

jednotlivých vyučujících. Vedoucí pracoviště je povinen kontrolovat oprávněnost 

požadavků na výuku od jednotlivých vyučujících a rozhoduje o předmětech, které vedou 

(s ohledem na úvazky a oborovou specializaci). 

 

11. Oznámení o změnách v rozvrhových akcích 
 

 O veškerých změnách v rozvrhových akcích v prezenčním studiu, informují přímo 

vyučující daných rozvrhových akcí, studenty pomocí funkce HROMADNÝ E-MAIL                     

v rámci systému portal.upol.cz (viz Příloha číslo 5), či vedoucím pracoviště pověřená 

osoba v aktuálních sděleních studentům na webových stránkách pracoviště. 

 Veškeré změny v rozvrhových akcích kombinovaného studia zaznamenává a upravuje 

rozvrhář kombinovaného studia přímo v systému STAG. Upravuje tedy, dle aktuálních 

změn nahlášených rozvrháři pracovišť, jednotlivé rozvrhové akce editací času a místa 

konání akce, či zadáním údajů v poznámce. V případě nutnosti je rozvrhář 

kombinovaného studia oprávněn provést, pro potřeby zaznamenání změny v rámci 

rozvrhu, i jednorázovou blokaci pro nově přesunutou rozvrhovou akci. 

 Veškeré změny v rozvrhových akcích celoživotního vzdělávání zaznamenává a upravuje 

rozvrhář celoživotního vzdělávání přímo v systému STAG. Upravuje tedy, dle aktuálních 

změn nahlášených manažery CŽV, jednotlivé rozvrhové akce editací času a místa konání 

akce, či zadáním údajů v poznámce. Změny v rozvrhových akcích celoživotního 

vzdělávání zveřejňuje dále rozvrhář celoživotního vzdělávání, v případě nutnosti 

(především u kurzů krátkodobých kurzů, kdy účastnící nejsou evidováni v systému 

STAG), v aktuálních sděleních na stránkách CCV.  

 

12. Závěrečná ustanovení 
 

 Tento metodický pokyn nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2016. 

 

 

 

 

      Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP

         děkan PdF UP 

 

 

V Olomouci dne 1. dubna 2016 

 

 

 



5M/2011 Prováděcí normy PdF UP 5M/2011 

Metodický pokyn děkana PdF UP 

 

Příloha číslo 1 

 
Přehled studijních/vzdělávacích programů a oborů s označením 

příslušné verze studijního/vzdělávacího plánu 

 

F
a

k
u

lt
a
 

G
a

ra
n

tu
jí

cí
 

k
a

te
d

ra
*
 

K
ó

d
 

st
u

d
./

v
zd

ěl
. 

p
ro

g
ra

m
u

 

*
*
 

K
ó

d
 

st
u

d
ij

n
íh

o
 

o
b

o
ru

 

*
*
 

N
á

ze
v

 

st
u

d
ij

n
íh

o
 

o
b

o
ru

 

*
*
 

T
y

p
 

*
*
*

 

F
o

rm
a
 

*
*

*
*
  

R
o

čn
ík

  

A
k

a
d

em
ic

k
ý

 

ro
k

 

O
zn

a
če

n
í 

v
er

ze
 

st
u

d
./

v
zd

ěl
. 

 

p
lá

n
u

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Dle potřeby přidejte další řádky 
 

*Zkratka katedry či ústavu, kde je příslušný studijní/vzdělávací program či obor akreditován a která/ý garantuje 

studijní/vzdělávací plán. 

**Stejný kód či název, který je uvedený v systému studijní agendy STAG. 

***Stačí vyplnit zkratkou: B – bakalářský, M – magisterský, N – navazující magisterský, D – doktorský, R – 

rigorózní, C – celoživotní. 

****Stačí vyplnit zkratkou: P – prezenční, K – kombinovaná, D – distanční, Z – zahraniční. 
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Příloha číslo 2 
 

Kód verze má ve všech typech studia/vzdělávání na PdF UP jednotný tvar, který vždy 

obsahuje čtyři znaky. V kódu jsou zaznamenány následující údaje: typ studia/vzdělávání 

(první znak), ročník studia/vzdělávání (druhý znak) a akademický rok, v němž bude daná 

verze studijního/vzdělávacího plánu platit (třetí a čtvrtý znak).  

 

Celkově má tedy kód verze studijního/vzdělávacího plánu podobu: typ studia/vzdělávání, 

ročník studia/vzdělávání, akademický rok, ve kterém budou studenti na tuto verzi 

studijního/vzdělávacího plánu naváděni (např.: kód BB12 znamená, že se jedná o verzi 

studijního plánu určeného pro bakalářské studium prvního ročníku a studenti do něj budou 

naváděni od akademického roku 2012/2013, podobně tak kód NA12 znamená, že se jedná                

o verzi studijního plánu určeného pro navazující magisterské studium prvního i druhého 

ročníku a že studenti do něj budou naváděni od akademického roku 2012/2013). 

 

Zde uveďte kód příslušné verze studijního plánu, vytvořený dle výše uvedených pravidel 
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Příloha číslo 3 
 

Formulář žádost o vložení jednorázové blokace  do systému studijní agendy 

STAG 
 

 

Budova Zkratka 

místnosti 

dle STAGu 

Datum 

začátku 

blokace 

Datum 

konce 

blokace 

Hodina 

začátku 

blokace 

Hodina 

konce 

blokace 

Zkratka 

katedry, 

pro kterou je 

akce 

blokována 

Popis 

blokované 

akce 
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Příloha číslo 4 
 

Minimální povinné náležitosti rozvrhové akce v rámci systému STAG 

 
1) Klasická rozvrhová akce 

 
 

2) Aposteriorní rozvrhová akce 
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Příloha číslo 5 
 

Použití systému Hromadný E-mail v rámci Portálu UP 
 

1. Přejděte na stránku portal.upol.cz a přihlaste se pomocí standardních přihlašovacích údajů. 

V případě nefunkčních přihlašovacích údajů kontaktujte správkyni počítačové sítě PdF UP 

Ing. Ivanu Weberovou (tel: 58 563 1793, e-mail:  ivana.weberova@upol.cz). 
 

2. Klepněte na odkaz STUDIUM A VÝUKA, dále pak na odkaz MOJE VÝUKA a konečně 

na odkaz HROMADNÝ E-MAIL. 

 
 

3. V seznamu Vašich předmětů pomocí zaškrtávacího pole označte předmět, jehož studentům 

chcete sdělit změnu v rozvrhu prezenční výuky. 

 
 

 

4. Klepněte na tlačítko PŘIDAT VYBRANÉ SKUPINY ADRESÁTŮ. 

http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/klement.PDF/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Documents/portal.upol.cz
mailto:ivana.weberova@upol.cz
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5. Vyplňte pole PŘEDMĚT a do pole TEXT ZPRÁVY zapište vlastní sdělení studentům. 

 
 

6. Klepněte na tlačítko ODESLAT. 
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Příloha číslo 6 
 

Formulář pro sběr požadavků na vložení rozvrhových akcí celoživotního či 

rozšiřujícícho vzdělávání do IS STAG 

 
Řádně a úplně vyplněný formulář odevzdává manažer CŽV v elektronické podobě rozvrháři 

celoživotního vzdělávání nejpozději do června daného roku. Formulář je v elektronické 

podobě dostupný na adrese: http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/ostatni/CZV-RA-2016.xlsx 

 

http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/ostatni/CZV-RA-2016.xlsx

