
NEOTEVŘENÉ PŘEDMĚTY PRO LS 2018/2019 

Na níže uvedené předměty nebylo k 31.12.2018 zapsáno dostatek studentů pro otevření předmětu. 
Pokud se v předběžném zápisu (předzápisu) předmětů na LS 2018/2019 studenti na předměty 

dozapíší v dostatečném počtu, mohou být tyto předměty dorozvrhovány. POZOR! Zkontrolujte si, 
zda máte zapsány/splněny všechny podmiňující předměty pro Vámi zvolené SZZ a zda máte 

zaspán/splněn dostatečný počet kreditů z každého bloku předmětů (z bloku povinných, povinně 
volitelných, výběrových…)!  

Pozn.: minimální počet zapsaných studentů u bakalářského oboru je: 7 studentů, u navazujících 
magisterských oborů je: 5 studentů. V případě, že je počet studentů v ročníku nižší než minimální 

počet, musí si předmět zapsat všichni z ročníku, aby byl otevřen a rozvrhován. 

 

Bakalářské studium – PREZENČNÍ: 

UA/MYS2F (předmět zařazen do stud. plánu oboru OCHRANA VOD, RYBÁŘSTVÍ) 
VURH/OCHRF (předmět zařazen do stud. plánu oboru OCHRANA VOD, RYBÁŘSTVÍ) 
UA/PREPF (předmět zařazen do stud. plánu oboru OCHRANA VOD, RYBÁŘSTVÍ) 
UA/SPRF (předmět zařazen do stud. plánu oboru OCHRANA VOD, RYBÁŘSTVÍ) 
UA/ZOGEF (předmět zařazen do stud. plánu oboru OCHRANA VOD, RYBÁŘSTVÍ) 
 

Bakalářské studium – KOMBINOVANÉ: 

UA/MYS2K 
VURH/NOPAK 
VURH/OCHRK 
UA/PREPK 
UA/SPRK 
UA/ZOGEK 
 

Navazující magisterské studium – PREZENČNÍ: 

UA/CHTRF (předmět zařazen do stud. plánu oboru ROV) 
UA/KAF  (předmět zařazen do stud. plánu oboru ROV) 
UA/VYRYB (předmět zařazen do stud. plánu oboru ROV) 
UA/ZLF  (předmět zařazen do stud. plánu oboru ROV) 
 

Navazující magisterské studium – KOMBINOVANÉ: 

VURH/AERK 
UA/CHTRK 
UA/KAK 
UA/NPUCK 
UA/VYRYK 
UA/ZLK 
  

 



 

Na níže uvedené předměty se nepřihlásilo dostatek studentů FROV JU. Pokud byste si předmět 
zapsat chtěli, podívejte se do IS/STAG, zda jsou předměty otevřeny, popř. kontaktujte 
Zemědělskou fakultu JU  

– PREZENČNÍ STUDIUM: 

KAES/ODPAD (předmět zařazen do stud. plánu oboru OCHRANA VOD) 
KBE/465 (předmět zařazen do stud. plánu oboru OCHRANA VOD) 
KKM/GIS (předmět zařazen do stud. plánu oboru ROV) 
 

– KOMBINOVANÉ STUDIUM: 

KZVE/DRUB (předmět zařazen do stud. plánu oboru ROV-K) 
KKM/QGIS (předmět zařazen do stud. plánu oboru ROV-K) 
 

Studenti mají možnost si zapsat předměty mimo svůj studijní plán i z jiných fakult JU. 

 

  

 

 

 

 


