
Informace o rozvrhu předmětů Kabinetu cizích jazyků 
 
Milí studenti, 
 
velmi si vážíme vašeho zájmu o předměty garantované Kabinetem cizích jazyků, a proto se snažíme zajistit, aby pro 
vás byly maximálně dostupné. Ne vždy se ale podaří předmět nasadit do rozvrhu tak, aby byl dostupný všem 
studentům, kteří o něj mají zájem.  
 
Při tvorbě rozvrhu jsme povinni respektovat tyto tři základní skutečnosti: 
 

1) Předměty Kabinetu cizích jazyků jsou určeny studentům více oborů. 
 

2) Jeden předmět může být pro jeden obor předmětem kategorie A, pro jiný předmětem kategorie B nebo 
kategorie C. 
 

3) Pořadí tvorby rozvrhu je stanoveno vyhláškou děkana. Nejprve jednotlivé katedry nasazují předměty 
kategorie A a B, pak nastupuje Kabinet cizích jazyků a nasazuje své předměty kategorie A a B, a nakonec se 
nasazují předměty kategorie C. 

 
Při tvorbě rozvrhu postupujeme takto: 
  

 Při nasazování předmětů VCJ do rozvrhu hledáme takovou dobu, která by vyhovovala studentům všech 
oborů, kteří mají daný předmět zařazen do studijního plánu.  
 

 Pokud nelze najít dobu, která by vyhovovala studentům všech oborů, hledáme dobu, která by vyhovovala 
studentům většiny oborů, přičemž bereme v úvahu, do jaké kategorie mají předmět zařazen a doporučený 
ročník. 
 

 Při výběru vhodné doby mají přednost studenti, pro něž se jedná o předmět kategorie A, pak studenti, pro 

něž se jedná o předmět kategorie B, a nakonec studenti, pro něž se jedná o předmět kategorie C.  

 

 Nejvyšší prioritu má doporučený ročník, pak 2. ročník navazujícího studia a 3. ročník bakalářského studia. 

 

 Při nasazování rozvrhu druhého semestru u dvousemestrálních předmětů (např. AIV2 u dvousemestrálního 

předmětu AIV1,2) mají přednost studenti, kteří v daném akademickém roce absolvovali první semestr. 

 

 Některé předměty (např. ATPZ1,2) vyžadují výuku v jazykové učebně vybavené počítači (učebna č. 1030). 

 

 Do hry navíc vstupuje ještě jeden aspekt, a to pozdější změny v nasazení předmětů typu A nebo B jiných 

kateder. 

 
Proto se může stát, že vám rozvrh některého předmětu Kabinetu cizích jazyků nevyhovuje.    
 
Tuto situaci kompenzujeme širokou nabídkou předmětů a také tím, že dvousemestrální předmět nemusíte splnit 
ve stejném akademickém roce, ale můžete si druhý semestr zapsat i později.  
 
U řady dvousemestrálních předmětů (např. předmět ATPF1,2) navíc nevyžadujeme k zápisu druhého semestru 
splnění prvního semestru.  
 
V případě nutnosti absolvovat některý předmět v daném akademickém roce se lze obrátit na Mgr. Vaňkovou, Ph.D., 
která může navýšit kapacitu předmětu. 
 
Mgr. Eva Karasková 
Rozvrhářka Kabinetu cizích jazyků 


