
IS/STAG Studentské žádosti 
návod pro studenty 

Tato aplikace slouží studentů pro elektronické podávání žádostí. Může 
pak i sledovat průběh schvalování. V jaké formě je nutné podat žádosti 
(elektronické nebo písemné) se informujte na svém studijním oddělení. 



Pro vytvoření žádosti klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte příslušnou žádost a klikněte na tlačítko 
„Přidat“. 

Výběr typu žádosti



Stažení formuláře žádosti 
přes tento odkaz

Vložení vyplněného 
formuláře žádosti

Dále musíte vyplnit podklady k žádosti, obvykle tedy důvod žádosti případně její cíl, přes odkaz lze stáhnout příslušný 
formulář a po vyplnění ho vložit jako přílohu (jaká políčka budete muset vyplnit záleží na typu žádosti, který jste vybrali 
v předchozím kroku). Po vyplnění žádost uložte.



Každý typ žádosti vyřizují obecně různé orgány školy, proto je zobrazeno u každé žádosti, v jakém stavu se zrovna nachází. 

Po vybrání žádosti je možno změnit údaje, které jste zadali při jejím podávání. Tyto údaje lze měnit (či celou žádost smazat) ale pouze do té doby, než se 
k žádosti vyjádří jakýkoliv orgán školy. Jednotlivá vyjádření a rozhodnutí můžete u svých žádostí sledovat. 

Průběh schvalování žádosti pak můžete sledovat v detailu každé žádosti 
(klikněte na datum podání a v tabulce dole se zobrazí další informace). 

Čeká se na rozhodnutí



Výběr typu žádosti

Žádost o uznání předmětů

U políčka „Přidat novou žádost“ si vyberte typ žádosti Žádost o uznání předmětů pro uznávání úspěšně absolvovaných předmětů 
z předchozích studií. 



Spárovaný předmět přidán k 
žádosti

Oproti klasické žádosti zobrazen navíc nástroj, kterým lze přidat na žádost všechny předměty k uznání. Předmět k uznání se vždy navrhuje spolu 
s úspěšně absolvovaným předmětem z předchozího studia, na základě kterého ma být předmět stávajícího studia uznán.

Předm. st. plánu. Zde je vypsán seznam předmětů studentova studijního plánu. Na každé řádce je uveden jeden předmět ve formě 'zkratka pracoviště 
předmětu'/'zkratka předmětu', 'počet kreditů za předmět'. V tooltipové nápovědě, která se zobrazí po najetí nad každý předmět, se pak zobrazují 
podrobnější informace o předmětu. Předměty v této záložce jsou řazeny dle statutu předmětu v studijním plánu studenta a následně abecedně dle 
zkratky pracoviště předmětu a zkratky předmětu. 
Volba předmětu k uznání se provede kliknutím na předmět v seznamu předmětů. Kliknutím je předmět přidán do formuláře pro spárování předmětů 
k uznání 

Spárování předmětů k uznání

Možno rychle vybrat ke spárování se 
splněným předmětem z předchozího 
studia

Seznam
splněných předmětů



Výběr předmětu k uznání mimo 
studijní plán

Ostatní. V této záložce si lze případně vyhledat ostatní předměty, tj. předměty stávajícího studia mimo studijní plán. Záložka obsahuje dvě formulářová pole pro zadání zkratky 
pracoviště předmětu a zkratky předmětu. Do formulářového pole zkratka předmětu lze i případně vepsat název nebo část názvu předmětu a následně pro dohledání konkrétního 
předmětu (zkratky pracoviště a předmětu) použít dohledávač, který lze vyvolat kliknutím na ikonku dohledávače vpravo vedle formulářového políčka pro zadání zkratky předmětu. Po 
kliknutí na tlačítko Najdi je zobrazen nalezený předmět, případně seznam předmětů. Pokud je vyplněna pouze zkratka pracoviště, zobrazí se po kliknutí na tlačítko Najdi seznam všech 
předmětů zadaného pracoviště. Při zadávání zkratky pracoviště nebo zkratky předmětu je možné použít zástupné znaky '%' nebo '*'. V seznamu takto nalezených předmětů je na každé 
řádce uveden jeden předmět ve formě 'zkratka pracoviště předmětu'/'zkratka předmětu', 'počet kreditů za předmět'. V tooltipové nápovědě, která se zobrazí po najetí nad každý 
předmět, se pak zobrazují podrobnější informace o předmětu. Předměty v této záložce jsou řazeny abecedně dle zkratky pracoviště předmětu a zkratky předmětu. 
Volba předmětu k uznání se provede kliknutím na předmět v seznamu předmětů. Kliknutím je předmět přidán do formuláře pro spárování předmětů k uznání a to do formulářového 
políčka 'Uznat předmět'. 



Předm. splněný na cizí škole. Tato záložka obsahuje formulář pro zadání 
základních informací o úspěšně absolvovaném předmětu z předchozího studia na 
jiné škole než je škola stávajícího studia, lze zde tedy zadat tzv. cizí úspěšně 
absolvovaný předmět. Ve formuláři je potřeba nejprve vyplnit základní informace 
studiu na cizí škole a dále základní informace o úspěšně absolvovaném předmětu 
v rámci studia na cizí škole. 
Takto zadaný úspěšně absolvovaný cizí předmět lze pak přidat do formuláře pro 
spárování předmětů k uznání kliknutím na tlačítko Přidat předmět k spárování. 



Kliknutím na spárované předměty v seznamu předmětů navrhovaných k uznání si lze zobrazit detaily o spárovaných předmětech. 
Pokud je úspěšně absolvovaný předmět z předchozího studia z cizí školy, lze v tomto náhledu na detaily provést i případné 
úpravy v zadání předmětu z cizí školy. V náhledu na detail spárované dvojice se pak zobrazují i informace o rozhodnutí fakulty 
o uznání daného předmětu. 



Vybrání a vložení souboru s 
vyplněným formulářem 
žádosti

Žádost je potřeba 
uložit

Po spárování předmětů se spárovaná dvojice objeví v seznamu Předměty navrhované k uznání pod formulářem pro spárování předmětů 
k uznání. Předmět navrhovaný k uznání lze ze seznamu předmětů navrhovaných k uznání (resp. z žádosti) i případně odebrat. 

Předměty, které chcete uznat, připojte k žádosti nejlépe všechny ještě před samotným uložením (neboli podáním) žádosti. Předměty k uznání 
lze k žádosti přidávat i po jejím uložení/podání, ovšem pak samozřejmě již hrozí souběh s vyřizováním žádosti pověřenou osobou. 

Spárované 
předměty



Po uložení se nabídne 
možnost tisku žádosti



Vytištěná žádost je 
opatřena čárovým 
kódem



Žádost byla vyřízena

Po podání žádosti již v horní části aplikace vidíte seznam svých žádostí včetně informace o aktuálním stavu jejich vyřízení. Každý typ žádosti 
vyřizují obecně různé orgány školy (katedra, děkanát, rektorát), proto je zobrazeno u každé žádosti, v jakém stavu se zrovna nachází. 

Po vybrání žádosti je možno změnit údaje, které jste zadali při jejím podávání. Tyto údaje lze měnit (či celou žádost smazat) ale pouze do té 
doby, než se k žádosti vyjádří jakýkoliv orgán školy. Jednotlivá vyjádření a rozhodnutí můžete u svých žádostí sledovat.


