
Předběžný zápis předmětů
Základní informace

• Před zahájením předběžných zápisů Vám studijní oddělení zapíše hromadně všechny dosud
neabsolvované povinné předměty, které jsou uvedeny ve Vašem doporučeném studijním plánu.

• Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů
v tomto semestru. Na základě počtu předběžně zapsaných studentů pak katedry vyhodnotí
poptávku studentů po předmětech, a nastaví závaznou kapacitu předmětů.

• Pokud si nezapíšete předmět, o který máte zájem v předběžném zápise, je možné, že se Vám
v období řádných zápisů nepodaří takový předmět zapsat – při plánování závazné kapacity
předmětu s Vámi rozvrhář/ka katedry nepočítal/a!

• Převyšuje-li zájem studentů kapacitní možnosti kateder, přistoupí rozvrhář/ka katedry k re-
dukci počtu předběžně zapsaných studentů podle kritérií, stanovených vedoucím katedry,
která předmět vypisuje.

• Předměty typu bakalářská, resp. diplomová práce se v předběžném zápise nezapisují. Jejich
kapacita je neomezená, zapisovat si je budete až v období řádných zápisů.

1. Přihlášení do KOSu
Spusťte prohlížeč a zadejte adresu https://kos.is.cvut.cz.

Obrázek 1: Přihlášení do KOSu
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Přihlaste se pomocí školního uživatelského jména a Hesla ČVUT1. Můžete též použít tlačítko
„Přihlásit SSO“. Pokud jste se ve svém prohlížeči přihlásili do jiné aplikace, která využívá SSO
autentizaci, pak nebude jméno ani heslo znovu požadováno, tak, jak je uvedeno na stránce vedle
tlačítka. Pokud jste se ale do žádné aplikace s použitím SSO autentizace nepřihlásili, pak po Vás
bude uživatelské jméno a Heslo ČVUT požadováno i v tomto případě. Stejně tak po té, kdy zavřete
svůj prohlížeč.
Pokud se vám nedaří se přihlásit, jednejte podle pokynů pro tuto situaci, které se nacházejí až u

spodního okraje stránky.

2. Prohlídka dosud zapsaných předmětů

Obrázek 2: Přehled zapsaných předmětů

Po přihlášení do KOSu z menu KOSi zvolte v menu “Předměty – Zapsané předměty”, viz Obrázek
2. Na stránce bude zobrazen seznam aktuálně zapsaných předmětů. Zde si můžete zkontrolovat,
které povinné předměty, odpovídající příštímu semestru dle Vašeho studijního plánu Vám studijní
oddělení zapsalo. Seznam studijních plánů naleznete na adrese http://www.fel.cvut.cz/cz/
education/bk/.

1Nově přijatým studentům bylo uživatelské jméno sděleno při zápisu a heslo si každý student nastaví v aplikaci
První heslo. V této aplikaci je možné nastavit heslo nejpozději 180 dnů od vytvoření uživatelského jména/přijetí.
Studentům, kteří přestoupili z jiné fakulty ČVUT, zůstává zachována původní identita, včetně hesla. Pokud jste
na ČVUT již dříve studovali, zůstává v platnosti původní uživatelské jméno. Heslo ale po 365 dnech expiruje.
Obnova hesla je možná pouze osobně u správce hesel ČVUT (vydavatelství průkazů ČVUT).
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Obrázek 3

Obrázek 4

Předměty, určené pro daný semestr najdete v prů-
chodu studiem. Cesta k němu se mírně liší u studij-
ních programů, které mají několik studijních oborů,
a studijních programů, které žádný obor nemají. V
případě studijního programu bez oborů, např. “Ky-
bernetika a robotika” klikněte nejprve na název stu-
dijního programu, dále na odkaz “Kybernetika a ro-
botika od r. 2016” (viz Obrázek 3), a nakonec na
odkaz “Kybernetika a Robotika - průchod studiem”
(viz Obrázek 4).
V případě studijního programu, který má obory,

např. “Elektrotechnika, energetika a management”
studenti prvního semestru kliknou na odkaz “Elek-
trotechnika, energetika a management - před zařazením do oborů” (a dostanou se přímo na průchod
prvními dvěma semestry), studenti ve vyšších semestrech kliknou nejprve na odkaz, odpovídající
jejich studijnímu oboru, např. “Aplikovaná elektrotechnika od r. 2016 prezenční forma” a na další
stránce na odkaz “Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem”.

Obrázek 5

Na Obrázku 5 je příklad předmětů třetího se-
mestru průchodu studiem pro studijní program EEM.
Vzhledem k tomu, že všechny předměty mají ve stu-
dijním plánu roli “P” – povinný, studijní oddělení
všechny tyto předměty zapíše před zahájením před-
běžných zápisů hromadně. Hromadně jsou zapsány
pouze předměty s rolí “P” – povinné, a “PO” – po-
vinné oboru, “PV” – povinně volitelné hromadně za-
psány nejsou, a student/ka si musí zapsat zvolený
PV předmět sám/sama.
U některých předmětů bude ve sloupci “Akce” od-

kaz zrušit (viz Obrázek 2). Takovéto předměty mů-
žete zrušit, ale dělejte to s rozmyslem. Pamatujte, že
povinné předměty musíte během svého studia absol-
vovat. Kromě toho, předmět, který byste si takto zrušili, může být prerekvizitou pro jiné předměty
v dalších semestrech. Takové předměty byste si pak nemohli zapsat. Některé předměty sice v KOSu
prerekvizity nastaveny nemají, ale přesto je k jejich úspěšnému absolvování nezbytné znát látku z
předmětů doporučeného průchodu z předchozích semestrů.
U některých předmětů může volba zrušení předmětu chybět. Tyto předměty označilo studijní

oddělení jako nezrušitelné. To se ale standardně týká pouze nově přijatých studentů.

Obrázek 6

Některé zapsané předměty mohou být zvýrazněny
červeně, viz Obrázek 6. Těmto předmětům věnujte
zvýšenou pozornost. Pokud na kód předmětu naje-
dete kurzorem myši, zobrazí se důvod, proč je kód
předmětu zvýrazněn. Obvykle se bude jednat o druhé
zapsání předmětu – a takový předmět byste měli ab-
solvovat přednostně. Mohou zde být uvedena ome-
zení zápisu např. prerekvizitami, apod. V předběž-
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ných zápisech jsou zapsány i předměty s nesplněnou prerekvizitou. Pokud do konce řádného zápisu
předmět, který je prerekvizitou úspěšně neabsolvujete, nebudete si moci uzavřít zápis – a předmět,
který prerekvizitu vyžaduje, byste si museli ze seznamu zapsaných předmětů zrušit.

Obrázek 7

Při zapisování předmětů věnujte též pozornost
bloku pod seznamem zapsaných předmětů, viz Obrá-
zek 7. Pamatujte, že v semestru musíte mít zapsané
předměty s minimálně 20, ale nejvýše 40 kredity. Po-
kud budete mít zapsané předměty za méně jak 20,
nebo více jak 40 kreditů, zápis Vám nepůjde uzavřít.

3. zápis předmětu (předběžný)

Obrázek 8

Vedle již zapsaných závazných předmětů se můžete
zapsat na další vypsané předměty. Otevřete stránku
“Předměty - Zápis předmětu - Dle nabídky” – viz Ob-
rázek 8. Nejprve zvolte v rozbalovacích seznamech
fakultu, a katedru, která předmět vypisuje, a klep-
něte na tlačítko “Vybrat předměty”. Bude načten se-
znam předmětů – viz Obrázek 9. Vlevo je v každém
řádku zatrhávací pole – zaškrtněte je u těch před-
mětů, které si chcete zapsat. Výběr potvrdíte klepnutím na tlačítko “Zapsat”. Zobrazená kapacita
předmětu se v předběžných zápisech nekontroluje, je možné si zapsat i předmět, u kterého je
zobrazena obsazenost stejná, nebo vyšší, nežli kapacita předmětu.

Obrázek 9
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U některých předmětů může být červeně zobrazeno OMEZENÍ. Pokud na tento odkaz klepnete
myší, otevře se okno s detaily omezení tohoto předmětu. Typicky se může jednat například o
požadované prerekvizity, bez kterých není možné si předmět zapsat.
U některých předmětů je uveden ve druhém sloupci doporučený semestr. U předmětů, které mají

uveden vyšší semestr, nežli do kterého se zapisujete, mohou být předpokládány znalosti z předmětů,
které jste dosud neabsolvovali, tak že je vhodnější se zápisem vyčkat.
U předmětů je uvedena role ve studijním plánu studenta, viz tabulka níže. Povinné předměty z

Vašeho studijního plánu Vám zapsalo studijní oddělení. Typicky Vás proto budou zajímat předměty
volitelné. V rámci své fakulty, nebo v rámci celoškolní nabídky si můžete jako volitelný zapsat
libovolný předmět mimo váš studijní plán. Při té příležitosti můžete narazit na předmět, který
ve vztahu k vašemu studijnímu plánu nehraje žádnou roli. Záleží na fakultním nastavení. Kredity
za takovéto předměty se do vašeho skóre započtou jako volitelné, přestože u nich role “V” není
uvedena. Na FEL se typicky můžete setkat s rolemi:

P Povinný Předmět, povinný pro celý studijní program.

PO Povinný pro obor Předmět, povinný pro studijní obor studijního programu. Pro
studenta je v rámci jeho studijního oboru povinný obdobně,
jako předmět s rolí P.

PV Povinně volitelný Student si vybírá libovolný ze skupiny PV předmětů, určených
pro jeho studijní program. Za celé studium musí absolvovat
stanovený počet PV předmětů.

PZ Povinný pro zaměření Historická role.

V Volitelný Student si může vybrat libovolný předmět z různých studij-
ních programů.

Znáte-li kód předmětu, můžete použít stránku “Předměty – Zápis libovolného předmětu - Dle
kódu”.

Obrázek 10

Zde musíte vyplnit přesný kód předmětu do pole “Kód předmětu” a předmět zapíšete klepnutím
na tlačítko “Zapsat”.

Ing. Pavel Máša, Ph.D. (masap@fel.cvut.cz), 5. října 2017.
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