VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPSANÉHO ROZVRHU
V SYSTÉMU STAG
( Poznámka: jelikož tato pomůcka vznikla v roce 2007, jsou na obrázcích rozvrhové
akce z akademickáho roku 2007/8, tak se tím nenechte zmást )
Mnoha studentům (především v prvém roce studia, ale nejen jim) se nedaří zápis
rozvrhových akcí, příslušných k jejich oboru, místu a formě studia. Rozvrhové akce jsou
kapacitně omezené. Zapíše-li se student na rozvrhovou akci, která mu z nějakého důvodu
nepřísluší, působí problémy nejen sobě ale i ostatním studentům, pro něž byla tato akce
určena. Ti se potom nemají kam zapsat a mnohdy se zapíší opět na akci jim nepříslušející a
tak se problém pouze zhoršuje. Z tohoto důvodu jsou a budou špatně zapsané rozvrhové
akce průběžně přesouvány či rušeny.
Studenti, kteří odložili zápis na pozdější dobu, často zjišťují, že jimi zvolený povinně
volitelný předmět (PVP) je pro jejich místo a formu výuky již obsazen. Často se pak zapisují
do nesprávné rozvrhové akce tohoto předmětu ve víře že systém obešli. Například studenti
denní formy se zapisují do rozvrhové akce pro kombinovanou formu, či studenti zapsaní do
místa výuky Ústí nad Labem se zapisují do Velebudic apod. Po uzavření zápisu budou při
kontrole z těchto akcí vyřazeni a předmět tedy nebudou mít zapsán. Jediné, čeho takoví
studenti docílí je, že se nebudou moci zapsat někteří studenti, pro něž byla rozvrhová akce
určena. U povinně volitelných předmětů platí známé kdo dříve přijde… . Je dobré si také
uvědomit, že studenti bakalářských oborů musí získat 6 kreditních bodů z PVP předmětů
v průběhu studia, nikoli v jednom roce … .
Častou chybou při zapisování rozvrhu bývá i to, že si někteří studenti zapomenou
zapsat rozvrh na letní semestr. Je nutné na začátku akademického roku zapsat předměty pro
zimní i letní semestr !!
Studenti musí pro správný zápis respektovat:
•
•
•

•

Místo výuky
o Ústí nad Labem (Králova výšina)
o Most (Velebudice)
Formu studia
o Prezenční
o Kombinovaná
Studijní obor
o Ochrana životního prostředí
o Ochrana životního prostředí v průmyslu
o Vodní hospodářství
o Odpadové hospodářství
U studijního oboru Vodní hospodářství i variantu studijního plánu
o B - Studenti, kteří nastoupili nejpozději v akad. roce 2006-7
o C - Studenti, kteří nastoupili v akad. roce 2007-8 či později

Při zápisu je dobré mít u sebe brožuru „Studijní plány a informační průvodce“ (jsou
zde doporučené studijní plány oborů, tedy seznam P i PVP předmětů příslušných k daným
oborům včetně doporučeného roku a semestru výuky, i některé pokyny k zápisu).
Aktuální verze je na www stránkách FŽP:
http://fzp.ujep.cz/Studium/stuzal/InformacniPruvodce.pdf

Pomůcka pro studenty kombinovaného studia:
Studenti v kombinované formě studia mohou použít i pomůcku pro sestavení rozvrhu.
(Má pouze pomocný charakter – rozhodující jsou informace v systému STAG). Pro správný
zápis je třeba sledovat týdny vyhrazené pro konzultace příslušného oboru a roku studia.
Aktuální verze je na www stránkách FŽP:
Zimní semestr: http://fzp.ujep.cz/aktuality/Rozvrh_KS_ZS_0809.pdf
Letní semestr: http://fzp.ujep.cz/aktuality/Rozvrh_KS_LS_0809.pdf

Stránka s vizuální kontrolou rozvrhu:
Při tvorbě rozvrhu je dobré mít kromě www stránky, kde provádím elektronický zápis
otevřenu ještě druhou www stránku, na které provádím vizuální kontrolu zápisu.
Na tuto se lze dostat následovně:

1) Spustit Stag
http://stag.ujep.cz nebo http://star.ujep.cz/stag

2) Kliknout na políčko Prohlížení

3) Dále kliknout na písmenko [v] za volbou Rozvrhy v Hlavním menu:

4) Dále pokračovat kliknutím na Osobní rozvrh studenta (os. číslo):

5) V sekci Osobní rozvrh studenta do příslušné kolonky zadat osobní číslo, zvolit zimní
nebo letní semestr a kliknout na políčko Vyhledej

Pokud student provedl vše správně, měl by se objevit rozvrh studenta daného osobního
čísla v grafické podobě.

Políčka rozvrhových akcí
Studentem zapsané rozvrhové akce jsou znázorněny pomocí podobných políček.

Z rozvrhové akce lze vyčíst
•
•

•
•

•
•

Z polohy v rozvrhu semestr, den v týdnu a čas konání dané rozvrhové akce.
Zda probíhá rozvrhová akce každý týden v průběhu výuky daného
semestru, každý týden v omezeném časovém období, každý sudý nebo
lichý týden nebo pouze v jeden den. (např. na obrázku každý lichý kalendářní
týden po celé období výuky daného semestru)
Zkratku předmětu a zkratku katedry pod kterou tento předmět patří ( např.
KPV – Katedra přírodních věd, 1MIKR –Mikrobiologie)
Místo výuky a učebna
o KV – Ústí nad Labem – budova Králova výšina
o VL – Most – Velebudice
(např. zde Ústí n.L., budova Králova výšina, místnost KV- 307)
Zkratka jména vyučujícího
Zda se jedná o přednášku či cvičení
o Přednášky mají žlutá pole
o Cvičení mají šedá pole

Příklady některých rozvrhových akcí
•

Přednáška a cvičení z Matematiky I pro studenty prezenční formy
bakalářského studia v Ústí nad Labem, výuka probíhá každý týden daného
semestru.

přednáška

cvičení

•

Cvičení z Mikrobiologie pro studenty prezenční formy bakalářského studia
oborů OŽP a OŽPP v Ústí nad Labem, výuka probíhá každý lichý týden
daného semestru.

•

Přednáška z Geologie a pedologie pro studenty prezenční formy bakalářského
studia oborů OŽPP a VH v Ústí nad Labem, výuka probíhá každý týden
daného semestru. První polovinu semestru vyučuje Doc. Blažková, druhou
Prof. Vráblíková.

•

Přednáška z Mikrobiologie pro studenty prezenční formy bakalářského studia
oboru OŽP v Mostě, výuka probíhá každý týden daného semestru.

•

Přednáška z Tvorby a ochrany krajiny pro studenty kombinované formy
bakalářského studia oboru OŽPP a VH v Ústí nad Labem, výuka probíhá ve
vyjmenovaných dnech (pozor na chaotické pořadí ve výpisu). Zapsáním do
jedné přednášky se zapíšou i ostatní přednášky a rovněž zapsáním do jednoho
cvičení se zapíšou i cvičení ostatní. Přestože výuka je zapsána jako samostatná
přednáška a samostatné cvičení, zpravidla se jedná o nedělený dvouhodinový
celek (Pozor např. u Statistiky v Ústí n. L.- viz další bod).

Poznámka pro studenty prvého roku studia: Jelikož v prvém roce
kombinovaného studia probíhá výuka v oboru OŽP a oborech OŽPP a VH
v jiné týdny a některé předměty se vyskytují ve studijních plánech všech
oborů, je třeba se zapsat do té rozvrhové akce, která probíhá v odpovídající
týdny výuky studovaného oboru. Je zde nutná následná vizuální kontrola
datumů.

•

Pozor ve druhém ročníku na Statistiku u kombinované formy.

Na výuku předmětu Statistika se studenti zapisují po skupinách o 24 lidech
(kapacita učebny). Studenti si v systému Stag zapisují samostatnou přednášku a
samostatné cvičení. Jelikož však výuka probíhá ve dvojhodinových nedělitelných
celcích, je třeba si zvolit přednášku a cvičení bezprostředně po sobě následující a
to tak že první je přednáška a bezprostředně po ní je cvičení (Máte-li nejdříve
cvičení a bezprostředně po něm přednášku pak začínáte a končíte uprostřed bloku
a blokujete místo pro dva studenty .

•

Některé předměty jsou tvořeny pouze přednáškou nebo pouze cvičením,
např Odborná angličtina I pro OŽPP, což uvidí studenti kombinované
formy studia následovně:

•

Někdy se studentům kombinované formy ve stejnou hodinu v různých
týdnech střídá forma výuky (přednáška a cvičení), např.

•

Někdy se studentům kombinované formy ve stejnou hodinu v různých
týdnech střídá výuka různých předmětů např u studentů VH :

Příklad špatně sestaveného rozvrhu

1. Takto sestavený rozvrh obsahuje rozvrhové akce jak pro místo výuky Ústí nad
Labem (symbol KV) tak pro Most (symbol VL). Student si smí zapisovat pouze
rozvrhové akce určené pro místo výuky, na které byl přijat !! Tedy pouze KV
nebo pouze Vl.
2. Takto sestavený rozvrh obsahuje rozvrhové akce jak pro prezenční formu studia,
tak pro kombinovanou formu studia. Student si smí zapisovat rozvrhové akce
pouze pro tu formu studia, na níž byl přijat – tedy pouze pro prezenční nebo
pouze pro kombinovanou formu.

Příklad špatně sestaveného rozvrhu

1. V pondělí, 4. vyučovací hodinu (10:00-10:50), by měl být student současně na dvou
místech a to v Mostě (učebna Vl-923) a Ústí nad Labem (učebna KV-403). Obdobně
v úterý 8.-9. vyučovací hodinu.
2. V pondělí mezi 6.-7. vyučovací hodinou má student 10 minut na přesun z Ústí nad
Labem do Mostu ( pravděpodobně majitel soukromého letadla ☺ ).
3. Takto sestavený rozvrh obsahuje rozvrhové akce jak pro místo výuky Ústí nad Labem
(symbol KV) tak pro Most (symbol VL). Student si smí zapisovat pouze rozvrhové
akce určené pro místo výuky, na které byl přijat !! Tedy pouze KV nebo pouze Vl.

Příklad formálně dobře sestaveného rozvrhu

Rozvrh po formální stránce obsahuje pouze rozvrhové akce pro místo výuky Ústí nad Labem
a pro formu studia prezenční. Rozvrhové akce se navzájem nekryjí (ani ve středu 7. - 9.
vyučovací hodinu – neboť obě rozvrhové akce jsou vázané na jiné časové období.
Student si však podle zelené brožury musí překontrolovat, zda má zapsané všechny potřebné
předměty.
Tento rozvrh je možný pouze pro studenty přijaté do prezenční formy studia v místě
konání výuky Ústí nad Labem, kteří mají tyto předměty v doporučeném stud. plánu.
Student si musí současně sestavit rozvrh pro zimní i letní semestr !!!

Příklad formálně dobře sestaveného rozvrhu

Rozvrh po formální stránce obsahuje pouze rozvrhové akce pro místo výuky Ústí nad Labem
a pro formu studia kombinovanou. Rozvrhové akce se navzájem nekryjí a probíhají ve stejné
dny.
Student si však podle zelené brožury musí překontrolovat, zda má zapsané všechny potřebné
předměty.
Tento rozvrh je možný pouze pro studenty přijaté do kombinované formy studia v místě
konání výuky Ústí nad Labem, kteří mají tyto předměty v doporučeném stud. plánu.
Student si musí současně sestavit rozvrh pro zimní i letní semestr !!!

V Ústí nad Labem, 1.9.2007.

Mgr. Petr Bogan

