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STUDIJNÍ PLÁN 

Studijní program: Sociální práce (B7508) 
Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) 
Forma studia: kombinovaná 
Verze: 2016 
Celkem kreditů: 180 
Standardní doba studia:  6 semestrů 
Maximální délka studia: 5 let 

Kreditní systém studia 

• Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti 
předmětu (jednomu kreditu by mělo odpovídat cca 28 hodin práce studenta (docházka do 
výuky, samostudium atd.). Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. včasným 
splněním všech podmínek, které jsou stanoveny v sylabu předmětu (viz IS STAG). 

• Standardní studijní tempo je 30 kreditů za semestr, minimálně však 20 kreditů za semestr 
(resp. 40 kreditů za dva semestry a 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry). 

• Získáním stanoveného počtu kreditů v  předepsané struktuře (viz níže) je podmíněn zápis 
do dalšího semestru i možnost vykonat státní závěrečnou zkoušku a úspěšně ukončit 
studium. Podmínkou úspěšného dokončení studia není absolvování počtu studijních let, 
ale získání stanoveného počtu kreditů v  předepsané struktuře a složení státní závěrečné 
zkoušky, a to v rámci doby vymezené maximální délkou studia. 

Struktura studijního plánu 

Studijní plán zahrnuje: 
• povinné předměty (A), které je student v průběhu studia povinen absolvovat všechny; 
• povinně volitelné předměty (B) v několika blocích; v rámci každého bloku je student 

povinen vybrat si tolik předmětů, aby celkový součet kreditů získaných v průběhu celého 
studia odpovídal alespoň stanovenému minimu; 

• volitelné předměty (C), přičemž za volitelný předmět se považuje kterýkoli předmět 
nabízený Jihočeskou univerzitou, který v tomto studijním plánu není zařazen jako povinný 
nebo povinně volitelný; absolvováním volitelných předmětů si student doplní nezbytný 
počet kreditů, které musí získat nad rámec kreditů za povinné a povinně volitelné 
předměty, tak aby v průběhu celého studia získal celkem 180 kreditů nebo více, má-li 
zájem studovat nad rámec svých povinností. 
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Doporučený průběh studia (počet kreditů, které je třeba získat) 

Ročník Semestr Povinné (A) Povinně volitelné (B) Volitelné (C) 
1 ZS 28 0 2 
 LS 27 2 0 

2 ZS 26 4 0 
 LS 22 6 3 

3 ZS 18 12 0 
 LS 14 16 0 

Celkem 135 40 5 
180 

Poznámky ke studijnímu plánu 

• Předmět KCHP/KTVSO – pro tento předmět je stanoveno, že musí být absolvován v ZS 1. 
ročníku. Pokud tento předmět student nesplní v ZS 1. roč., bude mu dle Studijního 
a zkušebního řádu JU (viz SZŘ JU čl. 24, odst. 1, a podle čl. 31, odst. 1a.) ukončeno 
studium.  

• Povinně volitelný blok „Cizí jazyk“:  Studenti mají od ak. roku 2018/19 možnost studovat 
jen Anglický jazyk. Výuka jazyka na TF JU není určena začátečníkům. Je třeba splnit 2 
semestry Anglického jazyka, a to tak, že v ideálním případě si student v letním semestru 1. 
ročníku zapíše Vstupní jazykovou zkoušku. Smyslem vstupní jazykové zkoušky je prověřit, 
zda je jazyková úroveň studentů pro studium dostatečná. Student, který ve Vstupní 
jazykové zkoušce uspěje, získává 2 kredity a má právo v zimním semestru 2. ročníku 
absolvovat předmět Anglický jazyk 1 a v dalším semestru pak předmět Anglický jazyk 2. 
Studenti, kteří ve Vstupní jazykové zkoušce neuspějí, si musí znalosti doplnit (samostu-
diem, v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání na TF JU http://www.tf.jcu.cz/o-
fakulte/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1, v jazykové škole apod.). 

• Povinně volitelný blok „Specializace“: V třetím ročníku je do studijního plánu zařazeno 
několik povinně volitelných předmětů (blok C), které prohlubují znalosti a dovednosti 
potřebné pro výkon sociální práce. V zimním semestru si studenti volí mezi předměty 
Sociální práce v kontextu hospicové péče (KCHP/KSP1H) a Sociální práce a sociální 
vyloučení (KCHP/KSP2V); v letním semestru si volí mezi předměty Sociální práce v kontextu 
podpory rodiny (KCHP/KSP3R) a Sociální práce se seniory (KCHP/KSP4S). Při absolvování 
studia dostanou studenti spolu s diplomem i osvědčení o absolvování obou vybraných 
specializačních předmětů. Je třeba počítat s tím, že předměty jsou nejen obsahově, ale 
i časově náročné; v rozvrhu jim bude rezervován celý den (6 hod) a jejich součástí bude 
praktický nácvik, standardní přednášky, seminární forma práce, prezentace odborníků 
z praxe a exkurze. Předměty budou také klást důraz na samostudium a domácí přípravu. 

• Povinně volitelný blok „Příprava na další studium, případně praxi“: Ve třetím ročníku 
v letním semestru do studijního plánu zařazen blok povinně volitelných předmětů B, který 
je přípravou na další studium, resp. na praxi. Studenti si tak podle svých preferencí mohou 
vybrat buď další praxi – předmět Dobrovolná praxe (OPR/KDPX), nebo zvolit předmět, 
který je připraví na studium jednoho ze dvou navazujících magisterských oborů, které TF 
JU pro absolventy oboru Sociální a charitativní práce nabízí. Pro studenty se zájmem 
o obor Teologie služby, resp. o charitativní a teologická témata, je nabízen předmět 
Intenzivní teologický seminář 2 (KFI/ITS2); předmět je vyučován blokově. Pro zájemce 

http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1
http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1
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o studium oboru Etika v sociální práci je nabízen předmět Aplikovaná etika (KCHP/KAESP). 
Volba předmětů v rámci studia oboru Sociální a charitativní práce ale nepodmiňuje 
přihlášku na související navazující magisterský obor. 

Od ak. roku 2019/20 jsou nastavena nová pravidla pro výběr předmětů „tělocvik“ na PF JU. 
Každý student si může zapsat jen jeden předmět Volitelná tělesná výchova - KTS/VTVZS 
(KTS/VTVLS) v zimním (letním) semestru. Každý z těchto předmětů si může zapsat jen jednou. 
V rámci těchto předmětů je možné si volit různé rozvrhové akce pro konkrétní pohybové 
aktivity. 

Kontakty 

V případě nejasností ohledně studijního plánu se můžete obrátit na garanta oboru Sociální 
a charitativní práce (doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol.), případně na vyučující konkrétních před-
mětů (viz sylaby předmětů v IS STAG) nebo na svoji studijní referentku 
https://www.tf.jcu.cz/studium-a-vzdelavani/studijni-oddeleni/referentky-studijnich-oboru. 

Obecné poznámky k organizaci studia 

• Studium na TF JU se řídí Studijním a zkušebním řádem JU a opatřeními děkana TF JU. 
Povinností studenta je se s těmito dokumenty seznámit. Obsah studia studijního oboru je 
dán studijním plánem. Student je povinen získat stanovený minimální počet kreditů za 
první semestr, za první dva semestry a za každé čtyři po sobě následující semestry i za celé 
studium.  

• Svůj postup studiem si může student volit do jisté míry individuálně (nakolik to umožňuje 
rozvrh, kapacita předmětů a systém vzájemně se podmiňujících nebo vylučujících před-
mětů), protože přiřazení předmětů určitému ročníku studia je pouze doporučené. Student 
si zápisem na začátku každého semestru vytváří svůj vlastní rozvrh studia.  

• Zápis se koná každý semestr v  termínu stanoveném opatřením děkana. Student si pro-
střednictvím IS STAG zapisuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné tak, aby 
mohl jejich absolvováním získat ideálně 30 kreditů za semestr (minimálně 20 kreditů za 
semestr a maximálně 90 kreditů za akademický rok).  

• V případě, že se studentovi nepodaří některý předmět absolvovat a získat za něj kredity, 
může si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát), s výjimkou 
předmětu KCHP/KTVSO – který si může student zapsat jen jednou. Neuspěje-li student 
v předmětu povinném dvakrát, bude mu studium ukončeno. Neuspěl-li student 
v předmětu povinně volitelném nebo volitelném, může si místo něj zapsat předmět jiný, 
ovšem musí přitom respektovat ostatní stanovené podmínky (např. nutnost volit 
z určeného bloku). 

 

https://www.tf.jcu.cz/studium-a-vzdelavani/studijni-oddeleni/referentky-studijnich-oboru
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