
Návod pro vyplňování informací o studijních předmětech v IS STAG  

a jejich návaznosti na ECTS Course Catalogue  

Verze pro garanty předmětů 

Obecné pokyny 
Tento návod obsahuje seznam položek, které jsou povinnou součástí katalogu předmětů 
(course catalogue). Katalog  předmětů je klíčový elektronický dokument, který obsahuje 
informace o studijních předmětech, podmínkách jejich studia a podmínkách jejich 
absolvování. Jeho důsledné naplnění je nezbytnou podmínkou pro získání certifikátu ECTS 
Label, o který Univerzita Palackého dlouhodobě usiluje a který je zároveň hodnoceným 
kriteriem pro financování vysokých škol v ČR. 
 
V návodu uvádíme všechny položky obsažené u jednotlivých předmětů v katalogu, z nichž 
pouze některé vyplňují garanti předmětů prostřednictvím Portálu UP. Doplnění informací 
lze provést na záložce Studium a výuka, v sekci Moje výuka / Program předmětu. 
 
 Garanti předmětů vyplňují následující položky: 

 Předpoklady (dle potřeby) 
 Způsobilosti (povinná a klíčová položka) 
 Obsah (povinná a klíčová položka) 
 Požadavky (povinná a klíčová položka) 
 Metody / Metody vyučovací (povinná položka) 
 Metody / Metody hodnotící (povinná položka) 
 Literatura (povinná a důležitá položka) 

Podrobné instrukce k vyplnění těchto položek jsou uvedeny níže. 
 
Seznam předmětů k úpravě 
Garanti předmětů v této fázi tvorby katalogu upravují pouze předměty, které budou v ECTS 
katalogu zobrazovány. Seznam předmětů k úpravě obdrží jednotliví garanti po 15. září 2013 
od pověřených pracovníků na fakultách. 
 
Časový harmonogram úpravy předmětů 
Úpravy předmětů budou probíhat v období od 15. září 2013 až 15. prosince 2013.  
 
Důležité upozornění 
Úpravy předmětů je nezbytné provádět v jejich verzi platné pro akademický rok 2014/2015. 
Tato verze předmětů bude dostupná v IS STAG po 15. září 2013. Přepnutí akademického 
roku lze provést volbou ze seznamu označeného Rok varianty (vybereme 2014/2015) v IS 
STAG na Portále UP. 
 

  



Položky katalogu předmětů a návod k jejich vyplnění 

 
1 Název  studijního předmětu 
Garant předmětu nevyplňuje. Je vhodné, aby přepnutím do anglické verze portálu UP zkontroloval 
anglickou verzi názvu. 
 
2 Kód  studijního předmětu 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
3 Druh studijního předmětu 
Garant předmětu nevyplňuje. 
 
4 Úroveň studijního předmětu 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
5 Doporučený rok studijního předmětu 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
6 Semestr  
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
7 Počet kreditů 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
8 Jména vyučujících 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
9 Získané způsobilosti 
 Česky anglicky 
Položka v IS STAG Způsobilosti česky 

Vyplňují garanti na Portále UP 
Způsobilosti anglicky 
Vyplňují garanti na Portále UP 

Zobrazovaná položka  
v  Course Catalogue 

Získané způsobilosti Learning outcomes of the 
course unit 

Příklad Osvojit si základní dovednosti v 
laboratorní technice a seznámit 
se se základními metodami a 
postupy práce v chemické 
laboratoři.  
Studenti ovládají základní 
metody práce a postupy v 
chemické laboratoři. 
Studenti aplikují teoretické 
poznatky na modelové situace 
při práci v laboratoři.  

The aim of this course is to 
acquire basic skills in laboratory 
technique and familiarize with 
basic methods and work 
procedures in the chemical 
laboratory.  
Students know fundamental 
methos of working and 
procedures in chemical 
laboratory. 
Students apply teoretical 
experience to model situation 
during their work in laboratory. 

Poznámka Klíčová položka katalogu. Obsah položky by měl odpovědět na 
otázky: „Jaké vědomosti student v předmětu získá?“, „Jaká 
odborná témata zvládne a na jaké úrovni?“, „Jaké praktické 
dovednosti získá?“, „K čemu se stane způsobilým, tj. co nového 
bude moci po absolvování předmětu dělat, co zvládne?“ 



 
10 Forma výuky 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
11 Předpoklady 
 Česky anglicky 
Položka v IS STAG Předpoklady česky + 

Podmiňující předměty 
Předpoklady vyplňují garanti na 
Portále UP 

Předpoklady anglicky + 
Podmiňující předměty 
Předpoklady vyplňují garanti na 
Portále UP 

Zobrazovaná položka  
v  Course Catalogue 

Podmínky účasti v předmětu Prerequisites and co-requisites 

Příklad Základní znalosti moderní 
predikátové logiky.  

Elementary knowledge in 
modern first-order logic.  

Poznámka Položka se vyplňuje pouze pokud jsou pro úspěšné absolvování 
předmětu žádoucí specifické vstupní znalosti nebo předpoklady. 

 
12 Doporučené volitelné vzdělávací složky 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 
13 Obsah předmětu 
 Česky anglicky 
Položka v IS STAG Obsah česky 

Vyplňují garanti na Portále UP 
Obsah anglicky 
Vyplňují garanti na Portále UP 

Zobrazovaná položka  
v  Course Catalogue 

Obsah předmětu Course contents 

Příklad 1. Regiony německé jazykové 
oblasti v kontextu evropských 
dějin. 
2. Regiony německé jazykové 
oblasti z hlediska kulturně 
historického. 
3. Regiony německé jazykové 
oblasti z pohledu současné 
lingvistiky. 
4. Česko-německé vztahy ve 
středoevropském historickém 
kontextu. 
5. Česko-německé jazykové 
vztahy.  

1. German language regions in 
European history context. 
2. German language regions in 
cultural-historical view. 
3. German language regions in 
the view of present linguistic. 
4. Czech-German relation in 
Central-European historical 
context. 
5. Czech-German language 
relations. 

Poznámka Klíčová položka katalogu. Obsahuje odpovědi na otázky: 
1) „Co se v předmětu vyučuje?“ - obecně 
2) „Jaká jsou klíčová témata probíraná v předmětu?“ - 

konkrétně 
Je vhodné, aby obsah kurzu byl prezentován deduktivně, tedy od 
obecné definice obsahu předmětu směrem ke konkretizaci témat 
v podobě obsahů jednotlivých přednášek či náplní seminářů.  
U této položky není preferována stručnost, spíše je vhodné obsah 
v rozumných mezích rozvést. 

 
  



 
14 Literatura 
 Česky anglicky 
Položka v IS STAG Literatura 

Vyplňují garanti na Portále UP 
Zobrazovaná položka  
v  Course Catalogue 

Povinná a doporučená 
literatura 

Requiered or recommended 
reading 

Příklad   
Poznámka Důležitá položka katalogu. Seznam literatury by měl obsahovat 

pokud možno dostupné a aktuální tituly. 
 
15 Vyučovací metody 
 Česky anglicky 
Položka v IS STAG Metody / Vyučovací metody – výběr se provádí z dostupného 

seznamu vyučovacích metod. 
Vyplňují garanti na Portále UP 

Zobrazovaná položka  
v  Course Catalogue 

Vyučovací metody Planned learning activities and 
teaching methods 

Příklad Přednáška 
Dialogická (diskuze, rozhovor, 
brainstorming) 

Lecture 
Dialogic Lecture (Discussion, 
Dialog, Brainstorming) 

Poznámka  
 
16 Metody hodnocení a požadavky na studenta 
 Česky Anglicky 
Položka v IS STAG Metody / Hodnotící metody – 

výběr se provádí z dostupného 
seznamu hodnotících metod. 

+ 
Požadavky česky 
Vyplňují garanti na Portále UP 

Metody / Hodnotící metody – 
výběr se provádí z dostupného 
seznamu hodnotících metod. 

+ 
Požadavky anglicky 
Vyplňují garanti na Portále UP 

Zobrazovaná položka  
v  Course Catalogue 

Hodnotící metody a kriteria Assesment methods and 
criteria 

Příklad Hodnotící metody  
Ústní zkouška. 
Požadavky česky 
Aktivní účast v hodině, plnění 
zadaných úkolů, minimální 
průměrná 70% úspěšnost v 
průběžném a závěrečném 
testu.  

Hodnotící metody  
Oral exam. 
Požadavky anglicky 
Active participation in class. 
Completion of both midterm 
and final tests (70% = passing). 
 

Poznámka Klíčová položka katalogu. Obsahuje odpovědi na otázky: 
1) „Co musí student vykonat pro absolvování předmětu?“  
2) „Jak budou práce a výkony studentů hodnoceny?“ - 

konkrétně 
Požadavky pro absolvování jsou klíčovou položkou zejména proto, 
že pouze požadavky zde uvedené lze v případě sporu o ukončení 
předmětu po studujících oprávněně požadovat. 

 
17 Jazyk předmětu 
Garant předmětu nevyplňuje.  
 


