Nejčastěji kladené otázky při nástupu do studia:
Otázka: Podal jsem si přihlášku a zapsal se na určitý
program a obor. Mohu toto rozhodnuti změnit?

studijni

Odpověď: Samozřejmě. Nejlépe při zápisu do dalšího akademického
roku můžete požádat o přestup (z jednoho studijn ího programu na druhý)
nebo o změnu oboru (v rámci jednoho studijního programu).
Otázka: A kdy nejdříve a kdy nejpozději?

Otázka: Co se stane, když nezískám do termínu předepsaného
harmonogramem akademického roku předepsaných 15 kreditů?

Otázka: Kdy se nejdříve mohu zapsat do letního semestru, abych si
mohl/a vytvářet v KOS-u vlastní rozvrh na letní semestr?
Odpověď: K zápisu se můžete dostavit, jakmile získáte potřebných
15 kreditů. Zpravidla zápisy probíhají od počátku ledna a v polovině
ledna je pro zapsané studenty otevřen přístup do tvorby vlastního
rozvrhu v systému KOS.

Otázka: Jak je to s předměty při přestupu mezi programy, když
v mém novém oboru některé nejsou?

Otázka: Mohu po zápisu do letního semestru ještě dále konat zkoušky
za zimní semestr?

Odpověď: Jednou zapsané a nesplněné povinné a povinně volitelné
předměty je třeba vždy splnit (např. na druhý zápis), i když v novém
programu nejsou předepsány. Přestupem se nikdy nelze "zbavit"
nesplněných povinností.

Odpověď: Samozřejmě. Celé zkouškové období můžete využít ke
konání zkoušek a nevyčerpané termíny lze přesunout i do zkouškového
období letního semestru, protože ústavy běžně vypisují v tomto
zkouškovém období termíny i pro předměty ze zimního semestru.

Otázka: Musím si v daném ročníku zapisovat všechny povinné a
povinně volitelné předměty přesně podle Bílé knihy?

Otázka: Za jakých podmínek a do kdy mohu z jednotlivých předmětů
získávat zápočty?

Odpověď: Nemusíte. Ale budete je muset splnit později během
dalšího studia. Bílá kniha je "doporučený" průchod studiem. Každý
má právo sestavit si svůj průchod studiem při splnění podmínek
Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.

Odpověď: Podmínky pro udělení zápočtu vyhlašuje každý ústav pro
své předměty. V těchto podminkách je také stanoven nejpozdějši
termín, do kterého je třeba zápočet získal. Pokud je předmět
zakončen zápočtem a zkouškou, nelze bez získaného zápočtu
zkoušku absolvoval. O udělen í či neudělen í zápočtu rozhoduje
vyučující a v připadě nejasností vedoucí přislušného ústavu.

Odpověď: Tou nejdůležitější je splnění všech předmětů, které
v daném roce byly zapsány na druhý zápis (třetí zápis předmětu
neexistuje a nikdo podle zákona nemá právo jej ani povolit). Další
podmínkou je získání dostatečného počtu kreditů. Za první semestr
je to 15 kreditů, za celý první ročník 30 kreditů a za každý další
ročník 40 kreditů (průměrná zátěž je 30 kreditů za semestr - tedy 60
za celý akademický rok). Při přihlášce ke státním závěrečným
zkouškám se kontroluje splnění všech povinných a povinně
volitelných předmětů předepsaných studijn ím plánem.

FAKULTA STROJNí

Odpověď: V takovém případě vám bude studium ukončeno "pro
nesplnění studijních povinností" v souladu se zákonem 111/98 Sb. a
Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Odpověď: Nejdříve po úspěšném absolvováni prvního ročníku při
zápisu do dalšího akademického roku a nejpozději po zimním semestru
akademického roku, ve kterém chcete konat státní závěrečné zkoušky.

Otázka: Ajaké jsou ty hlavni a nejdůležitější podmínky?

ČESKÉ VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V PRAZE

OTÁZKY a ODPOVĚDI
(studenti se ptají a proděkan odpovídá)

Otázka: Jaký je postup, když nezískám zápočet a nemůžu jit na
zkoušku nebo jsem zkoušku v řádném ani opravných termínech nesložil?
Odpověď: V takovém případě můžete
zápisu". Podle předpisů lze během studia
ještě jednou zapsat, a to v nejbližším
předmět lze zapsat maximálně dvakrát
zápisu je studium ukončeno "pro nesplnění

využít institutu "druhého
každý nesplněný předmět
možném terminu. Každý
a při nesplnění druhého
studijnich povinností".

Otázka: Existuji předepsané návaznosti předmětů?
Otázka: Do kdy musím za první semestr získat 15 kreditů?
Odpověď: Nejpozději do termínu konce řádných zápisů do letního
semestru, resp. do termínu daného harmonogramem akademického
roku (studenti 1. ročníku mají zpravidla možnost plnit povinnosti ještě
první týden výuky v letním semestru). Do tohoto počtu se nepočítají
kredity za předměty uznané z jiné školy nebo předchozího studia.
Toto vše je ve vyhláškách studijního oddělení na webu fakulty.

Odpověď: Předepsané návaznosti předmětů neexistují ale logické
ano. Např. při nesplnění Matematiky I v prvním ročníku si ve druhém
můžete' zapsat Matematiku III, ale je to nelogické, protože vám budou
scházet potřebné znalosti. Stejně tak lze zapsat Pružnost a pevnost I
bez absolvované Mechaniky I, ale logicky vám budou chybět znalosti
ze statiky, na kterých pružnost staví. U předmětů bez jasných
návaznosti je pak jejich absolvován í jen otázkou "strategie" studia.

I

--1

Nejčastěji kladené otázky týkající se A-předmětů:
Otázka: Pro koho jsou A-předměty povinné a může si je zapsat
kdokoliv ze studentů?
Odpověď: A-předměty jsou povinné jen pro studenty bakalářského
studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI).
Studenti zbývajících studijních programů Strojírenství (STR) a
Výroba a ekonomika ve strojírenství (VES) si je mohou zapísovat
jako volitelné, pokud do budoucna uvažují o přestupu na TZSI.
Pokud je nesplní, tak se jim jen uzavře možnost přestupu a zůstanou
studenty ve stávajícím programu.
Otázka: Kolik je celkem A-předmětů během bakalářského studía a
k čemu jsou?
Odpověď: A-předmětů je celkem 14 a jsou to všechno předměty, na
kterých je postaveno ínženýrské studium (Matematika IA, IIA a lilA,
Konstruktivní geometríe A, Numerická matematika A, Fyzika IA a IIA,
Mechanika IA, IIA a lilA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Mechanika tekutin
A a Termomechanika A. Všechny tyto předměty jsou vyučovány v této
verzi na inženýrské úrovni (inženýr musí vědět proč a jak, kdežto bakaláři
stačí vědět jak).
Otázka: Musím na programu TZSI splnit všech 14 předepsaných
předmětů v A-verzi nebo lze některé splnit jen na základní úrovni?
Odpověď: Musíte!!! Podmínkou pro konání státních závěrečných
zkoušek v programu TZSI a také přechod do navazujícího magisterského
studia bez přijímacích zkoušek je splnění všech 14 A-předmětů, a to
včetně povinnosti druhých zápisů po nesplnění při řádném zápisu.
Otázka: Při zkoušce z předmětu, který mám zapsaný jak v základní,
tak i A-verzi mi byla nabídnuta známka jen ze základní verze. Mám ji
vzít a co to pro mě znamená?
Odpověď: Určitě ANO, protože tím máte splněnou základní
povinnost bakalářského studia a ve zbývajících termínech se můžete
pokusit získat i A-verzí tohoto předmětu (vzpomeňte na rčení o vrabci
v hrsti a holubovi na střeše).

Otázka: V prvním semestru svého studia jsem nesplnil ani jeden ze
dvou A-předmětů (Matematika IA a Konstruktivní geometrie A). Mám
si do letního semestru zapisovat další A-předměty (Matematika IIA a
Fyzika IA) nebo už "to nemá cenu" a budu muset přestoupit?
Odpověď: Určitě to cenu má. Předměty si zapište, protože ke
splnění A-předmětů za zimní semestr můžete využít i zkouškové
období letního semestru a v nejhorším případě chybějící A-předměty
splníte na druhé zapsání ve 2. ročníku.
Otázka: Jsem v prvním ročníku na programu STR nebo VES, ale
chci zkusit své možnosti, zda zvládnu obtížnější A-verzi předmětů
nebo do budoucna uvažuji o přestupu na TZSI. Můžu?
Odpověď: Určitě ANO. Předměty si můžete kdykoliv během první
poloviny semestru nechat bezplatně zapsat na Oddělení studijním u
své referentky jako volitelné a následně je zkusit splnit. Pokud se
vám to případně nepodaří, nejste nijak omezeni v dalším studiu vámi
zvoleného programu.
Otázka: Pokud jsem na programu STR nebo VES a vykonám jen
některé zkoušky v A-verzi. Bude mi to k něčemu?
Odpověď: Určitě ANO. Prozatím platilo, že studenti programů STR a
VES musejí konat přijímací zkoušky pří vstupu do navazujícího
magisterského studia jako všichni ostatní zájemci (mimo TZSI), ale
za každou zkoušku v A-verzi jim byly připočítány body. Podmínky pro
přijetí se sice každý rok schvalují nové, ale doufám, že toto pravidlo
zůstane zachováno. Např. letos platilo, že za písemky bylo možno
získat max 100 bodů (MAT 30, KON a TECH 30 a MECH 40), za
každou vykonanou A-verzi předmětu 3 body (max 42) a za vážený
průměr z bakalářského studia max 40 bodů.
Modelový příklad - student STR:
1. splnil 4 zkoušky v A-verzi = 12 bodů
2. měl vážený průměr 1,85 = 20 bodů
Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek mu stačílo získat
z písemných zkoušek celkem ,jen" 18 bodů za 100 možných!!! Pokud
by ale neměl splněny žádné A-verze předmětů, musel by získat již
30 bodů ze 100 možných a pokud by měl průměr horší než 2,00
musel by získat minimálně 50 bodů ze 100 možných).

Otázka: Nesplnil jsem ani na třetí pokus A-verzi předmětu a mám
tedy jen tu základní, ale chci dál pokračovat ve studiu na programu
TZSI. Můžu nebo nemůžu?

Otázka: Jsem již ve 3. ročníku programu TZSI a nesplnil jsem jeden
A-předmět ani na druhý zápis. Co se mnou bude dál?

Odpověď: Určitě můžete. Na vykonání A-verze předmětu máte právo
v následujícím akademickém roce využít druhé zapsání A-verze
předmětu. Až po opětovném nesplnění A-verze předmětu při druhém
zapsání budete muset při zápisu do dalšího akademického roku
přestoupit do některého z oborových bakalářských studijních programů
(STR nebo VES).

Odpověď: Budete muset přestoupit z programu TZSI na program
STR, vybrat si jeden ze čtyř oborů a dokončit své studium čtvrtým
ročníkem jako oborový bakalář. Pro přijímací zkoušky do
navazujícího magisterského studia na FS ČVUT v Praze si ale
"přinesete" 13x3 = 39 bodů za 13 předmětů absolvovaných v A-verzi.
Jestli k tomu přidáte ještě body za průměr, to záleží jen na vás.

Otázka: Existuje nějaká jednoduchá strategie, která mi pomůže
zvládnout úspěšně celé bakalářské studium?
Odpověď: Existuje. Jen musíte sebekriticky posuzovat své možnosti
a schopnosti, ale také se nepodceňovat.
1. Pokud vám při prvním termínu A-verze utekla "jen o fous", tak
není důvod, proč se při opravě nepřihlásit opět na A-verzi.
2. Pokud vám ale při prvním termínu A-verze utekla "o parník", tak
dobře rozmýšlejte:
a. Podcenil/a jsem přípravu. Příště se již připravím lépe - jdu
znovu na A-verzi.
b. A-verze je nad mé síly. Příště se přihlásím pouze na základní
verzí, abych měl/a splněno a mohu ve zbývajícím třetím
pokusu v klidu zkusit A-verzi.
3. Ani v prvním opravném pokusu se mi nepodařilo složit zkoušku
v A-verzi. Pro splnění předmětu se na třetí pokus (druhý opravný)
přihlásím na základní verzi zkoušky, abych měl/a splněn předmět
a případnou A-verzí sí dodělám následující rok na druhé zapsáni.
4. Při druhém zápisu celého předmětu vsadím na jistotu a nejprve si
splním jen základní verzi předmětu a ve zbývajících pokusech
zkusím získat A-verzi již bez hrozby ukončení studia. Nesplnění
základní verze předmětu na druhé zapsání je totiž konečná studium Musí být v souladu s předpisy ukončeno "pro nesplnění
studijních povinností".
5. Při druhém zápisu jen chybějící A-verze předmětu mohu být při
zkoušce klidnější, protože vím, že nevypadnu ze studia, ale
maximálně budu muset přestoupit z TZSI na STR nebo VES.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
na těchto dvou stránkách jsem se pokusil nastínit hlavní otázky, které
pravidelně slýchám nejen v úředních hodinách, ale i během diskusí
se studenty v učebnách, na chodbách, ....
Pokud vás napadnou další otázky, neváhejte se zeptat. Nejbližší
příležitost budete mít při Brífinku pedagogického proděkana, který
proběhne v návaznosti na vaší slavnostní imatrikulaci. V případě
jakýchkoliv nejasností během semestru využijte mé úřední hodiny.
Buďte kritičtí ke zprávám stylu "jedna pan í povídala" nebo ,kamarád
to slyšel" a v případě nejistoty se přijďte poradit, jak problém řešit.
Je pro mne ctí být vaším proděkanem a je mou povinností vám
pomáhat řešit situace, před které vás postaví vysokoškolské studium
a se kterými jste se prozatím nikdy neměli šanci setkat.
Přeji vám všem hodně úspěchů i štěstí při studiu i v životě a také
pevné zdraví, protože bez toho by to nešlo!

