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(Na vzniku tohoto dokumentu se podílela pracoviště FF UK: Oddělení přijímacího řízení, Oddělení 

informačních systémů, Oddělení akreditací a hodnocení kvality, Oddělení doktorského studia a 

akademických kvalifikací a Centrum dalšího vzdělávání.)    
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Úvod  

1. Vznik zkratek 

Označení zkratek oborů a programů se mnoho let vyvíjelo, přesto v každé době měl systém své 
opodstatnění a svá pravidla. V SISu lze najít označení i 10-15 let staré, které se dnes již aktivně 
nepoužívá. Základní pravidlo je, že označení oborů a programů v SIS zůstává, dokud poslední 
student daného oboru/programu/kurzu své studium neukončí (nebo mu není ukončeno z moci 
úřední). 
 
V SIS se objevuje několik typů označení (lze použít k filtrování): 

- zkratky začínající # 
- zkratky dvou- a třípísmenné 
- zkratky s X na začátku 
- zkratky s kombinací čísla a písmen 
- osmimístné SIMS kódy (číselné s jedním písmenem na páté pozici) 
- dvanácti- a vícemístné SIMS kódy (číselné s písmeny na 1. a 6. nebo 5. a 6. pozici) 

 

2. Fakultní zkratky  

Studentům v IS Studium nejsou přiřazovány studijní programy a obory dle MŠMT přímo, ale 
prostřednictvím tzv. fakultních oborů. Fakultní obor je záznam v číselníku Obory (nezaměňovat 
s číselníkem Obory SIMS), který v sobě váže studijní program, nula až dva studijní obory, jazyk výuky, 
český, anglický a latinský název, nula až dvě aprobace a případně odkaz na kurz CŽV. Fakultní obor 
tedy slouží podrobnějšímu rozčlenění studijních programů a oborů. 
 
Pro vytvoření konkrétního fakultního oboru se zavádějí zkratky. 
Zkratka se tvoří v momentě, kdy je obor/program/kurz akreditován a je třeba vytvořit mu 
elektronický záznam do SIS.  Zkratku pro studijní programy vytváří v programu Parametry Oddělení 
akreditací a hodnocení kvality (dříve Akreditační oddělení) ve fakultním číselníku. Obory mají tedy na 
různých fakultách UK jiné zkratky. Jako první se zkratkou pracuje Oddělení přijímacího řízení, které 
vyhlašuje přijímačky. Pro potřeby přijímacího řízení je zkratka kombinací písmen a čísel a může 
obsahovat pouze 4 pozice. Ne všechny zkratky pro potřeby přijímaček se ale přenášejí do studia a 
studijních plánů (vysvětlení níže v části zkratky s kombinací čísla a písmen).  
 
Naší snahou napříč zainteresovanými odděleními je vytvořit zkratku, ze které se dozvíme maximum 
informací na první pohled. Proto byly například staré doktorské obory označeny písmenem X na 
začátku. Ale poté, co se stejné obory (tehdy tříleté) začaly od roku 2017 akreditovat jako čtyřleté, 
bylo X na začátku zkratky u nových programů vyměněno za číslici 4. 
Druhým příkladem budiž zkratka SUO, pod kterou si jen málokdo představil Finská studia, nebo 
zkratka TJ, která byla vytvořena pro Sinologii… Přesto i s nimi se v SIS stále můžete potkat.  
 
S novými akreditacemi se snažíme vytvářet zkratky důsledně podle názvu programu. Proto některé 
obory po mnohých akreditacích doznaly výrazných změn. U programů, které se odlišují svými 
specializacemi, je i tato skutečnost ze zkratky patrná. 
Pro příklad uvádíme:  
TJ (2011 bakalářský obor Sinologie) → 1SIN (2020 bakalářský program Sinologie)  
GER (2008 magisterský obor Němčina) → NEJ (2016 navazující magisterský obor Německý jazyk a 
literatura) → 5GSG (2020 Germánská a severoevropská studia, specializace Germanistika) 
 
V posledních letech, kdy akreditace centrálního orgánu nahradily akreditace poskytované radami 
vnitřního hodnocení jednotlivých vysokých škol a univerzit, zavádíme zkratky, které nám na první 
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pohled sdělují, o jaký druh studia jde, a v případě cizojazyčné verze je i tato varianta ve zkratce 
obsažena (více v části zkratky v kombinaci čísla a písmen). 
 
 

Zkratky začínající # 

Označují kurzy celoživotního vzdělávání a studentů se obvykle netýkají. 
 

 
 
 

Zkratky dvou- a třípísmenné 

Patří oborům ve starých akreditacích. Dvoupísmenné obvykle označovaly obory bakalářské a 
třípísmenné magisterské, ale není to pravidlo železné. I staré obory byly někdy označovány zkratkou 
skládající se ze čtyř písmen (bez ohledu na druh studia), proto orientace v nich vyžadovala opravdu 
dlouhodobý trénink. 
Tyto obory se již neotvírají, zkratky se budou ale v SIS objevovat, dokud obory budou mít své 
studenty s neukončeným studiem. 
  

 
 

  

 
 
 

Zkratky s X na začátku 

Jde o staré obory v doktorském studiu s tříletou standardní dobou studia. S novými akreditacemi se 
obory měnily na čtyřleté, tedy s novým studijním plánem... Těm jsme začali přiřazovat číslo 4 na první 
pozici. 
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Zkratky s kombinací čísla a písmen 

V roce 2019 se začaly akreditace realizovat přímo na vysokých školách radami pro vnitřní hodnocení, 
tehdy jsme se snažili vymyslet jasnější pravidlo pro vytváření zkratek, se kterými pracuje nejen 
oddělení přijímaček, ale také studijní oddělení a oddělení vědy, dnes ODSAK. Zavedli jsme systém 
čísel na začátku zkratky takto: 
1 odpovídá bakalářskému programu, 
5 odpovídá navazujícímu magisterskému programu, 
7 odpovídá doktorskému programu. 
 
Čísla 2, 6 a 8 jsou označení pro dodatečné přijímací zkoušky (2 bakalářské, 6 magisterské a 8 
doktorské), takto označené programy jsou pouze kvůli přehlednosti v přijímacím řízení a ve studiu by 
neměly hrát vůbec roli. Po přijímačkách je přijatým uchazečům při „překlápění do SIS“ pracovníkem 
OIS změněn kód programu na jeho verzi řádného přijímacího řízení (červnového), neboť tito studenti 
mají stejný studijní plán, a patří tedy do jedné skupiny. Dvojkoví studenti jsou při překlopení změněni 
na jedničkové programy, šestkoví jsou změněni na pětkové programy a osmičkoví na sedmičkové. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
! Pokud se vám u některého studenta zobrazuje označení programu s čísly 2, 6, nebo 8 na začátku, 
jde o ojedinělou chybu, o které pracovníci OIS vědí a pracují v rámci kontroly na její opravě. 
 
V průběhu roku 2019 po akreditacích nových doktorských programů v cizojazyčných verzích jsme se 
rozhodli ještě tuto skutečnost ve zkratce zohlednit, proto byly některé zkratky dodatečně upraveny. 
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Vysvětlivka k devítkovému kódu: 
Devítkové kódy byly vytvořeny pouze pro Germanoslavistiku neprodleně po uzavření smlouvy (4letý 
double degree program). Ale nebyly ani použity a smlouva byla upravena na programy tříletého 
studia, kterým byly vytvořeny nové zkratky odpovídající zavedenému pravidlu, tedy sedmičkové 
(případně osmičkové pro zářijové dodatečné přijímačky) s určením jazyka akreditace. Zrušení těchto 
devítkových záznamů v SIS je součástí čistících mechanismů SIS odděleními OIS a OAHK. 
 
CO VŠECHNO DNES ZE ČTYŘMÍSTNÉ ZKRATKY VYČTEME: 

- 1. pozice druh studia a to, zda jde o řádné nebo dodatečné přijímačky 
- 2.–4. pozice název oboru/programu 
- 4. pozice jazyk studia u cizojazyčných programů 

 
V případě, že se student zapíše do dvouoborového/sdruženého studia, má pak jeho kód až 8 pozic, 
neboť zahrnuje zkratky obou relevantních oborů/programů. U sdruženého studia se jako první uvádí 
maior, minor jako druhý. V případě, že zkratka prvního oboru je kratší než 4 znaky, vzniká uprostřed 
kódu mezera. V případě, že zkratka prvního oboru je čtyřpísmenná, je celý kód bez mezery. (AR SRJ = 
Arabistika v kombinaci se Srovnávací jazykovědou, ARABRUM = Arabistika v kombinaci 
s Rumunštinou nebo 1OBL1SMD = Obecná lingvistika v kombinaci se Středoevropskými studii, 
specializace maďarská studia). 
 

 
 

 

 
 
 

SIMS kódy 

Téma SIMS kódů si v úvodu zaslouží širší kontext. 
Jde o kódy MŠMT, které zaručují jednotnou databázi informačního systému ministerstva (Sdružené 
informace matrik studentů – odtud zkratka SIMS). Kód SIMS je studijnímu programu (dříve i 
studijnímu oboru) přidělen po schválení akreditace. 
 

1. osmimístné SIMS kódy 

Jedná se o kódy přidělované studijním oborům dříve.  
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Každý studijní program měl pětimístný kód, kde na prvním místě bylo písmeno dle typu studijního 
programu (B-bakalářský, M-5tiletý magisterský, N-navazující magisterský, P-postgraduální) 
následované čtyřčíslím stejným pro daný studijní program ve všech typech studia.  
 
Studijní program Filozofie:   
B6101 (bakalářský), M6101 (magisterský), N6101 (navazující magisterský), P6101 (doktorský) 
 
Každý studijní obor měl osmimístný SIMS kód, kde první čtyři číslice odpovídaly čtyřčíslí studijního 
programu, pak následovalo písmeno dle typu dosaženého vzdělání (R-bakalářské, T-magisterské i 
navazující magisterské a V-doktorské) a trojčíslí, které bylo stejné pro daný obor ve všech typech 
studia. Vzhledem k tomu, že se kódy studijního oboru v různých typech studia lišily pouze písmenem 
na páté pozici, toto písmeno se v SIS v některých případech nahrazovalo písmenem „X“, což umožnilo 
např. vyhledávat daný obor napříč všemi typy studia nebo zakládat stejné zkratky pro více typů studia 
(viz. část „zkratky dvou- a třípísmenné“). 
 
Studijní obor Filozofie: 
6101R004 (bakalářský), 6101T004 (magisterský a navazující magisterský), 6101V004 (doktorský), 
6101x004 (pro všechny typy studia). 
 

2. dvanácti- a vícemístné SIMS kódy 

Jedná se o kódy nově akreditovaných programů.  
Nový kód do ministerstvem spravovaných databází a číselníků centrálního registru zanáší pracoviště 
MŠMT (dříve prováděl ÚIV). Odtud teprve aktuální číselník přebírá UK, čímž může vzniknout časová 
prodleva (do té doby nelze fakultně s elektronickým údajem pracovat, pro potřeby přijímacího řízení 
– zveřejnění podmínek přijímaček v SIS – je na dobu nezbytně nutnou založen „provizorní kód“).  
MŠMT přidělí každému nově akreditovaném studijnímu programu kód označovaný jako „Program 
SIMS“. UK dále každému studijním programu přiřadí ještě kód označovaný jako „Obor SIMS“. 
 
Struktura kódu „Program SIMS“ nově akreditovaného studijního programu (oficiální informace 
MŠMT)  
Kód ponese informaci o základních charakteristikách studijního programu. Skládá se z těchto položek: 
-          typ studijního programu (B, M, N, P), 
-          kód 3. úrovně mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED-F 2013 (např. 0713), 
-          profil studijního programu (A-akademicky zaměřený, P-profesně zaměřený, D-doktorský), 
-          převládající oblast vzdělávání (dvojčíslí za písmeny označujícími profil SP) 
-          pořadí studijního programu (se stejnými údaji v předchozích položkách).  
Kód Program SIMS studijního programu vypadá tak následovně: 
B0314A250007 (B-bakalářský, ISCED 0314, A-akademicky zaměřený, OV č. 25) 
 
Struktura kódu „Obor SIMS“ nově akreditovaného studijního programu 
Kód je odvozen od kódu „Program SIMS“ tak, že  

- začíná kódem ISCED 
- následuje písmeno dle typu dosaženého vzdělání (R, T nebo V stejné jako u osmimístných 

kódů SIMS)  
- dále písmeno označující profil studijního programu (A, P nebo D) 
- převládající oblast vzdělávání 
- pořadí SP 

Kód Obor SIMS téhož studijního programu tedy vypadá takto: 
0314RA250007 (ISCED 0314, R-bakalářský, A-akademicky zaměřený, OV č. 25) 
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Ve fakultním SIS pak může vypadat např. takto: 

 

 
 
Je-li studijní program akreditován se specializacemi, pak se za kód „Obor SIMS“ přidává ještě čtyřčíslí 
pro specializace. Čtyřčíslí „0000“ znamená kód studijního programu se specializacemi, ale bez ohledu 
na specializace (tj. při jeho použití, např. při vyhledávání studentů, vyhledáte studenty všech 
specializací). Pakliže narazíte na dvacetimístný kód, kde poslední čtyřčíslí je nenulové, jedná se o kód 
jedné konkrétní specializace.  
 

 
 
V SIS můžete, stejně jako u starých osmimístných kódů SIMS, narazit na dvanácti či dvacetimístný 
nový kód „Obor SIMS“, kde písmeno určující typ dosaženého vzdělání (R, T nebo V) je nahrazeno 
písmenem „X“ (tj. systém vyhledává bez ohledu na typ dosaženého vzdělání). U těchto kódů nových 
studijních programů nicméně standardně neplatí, že kódy téhož studijního programu jsou až na 
písmeno určující typ dosaženého vzdělání stejné, takže nelze jeden kód s „X“ použít pro vyhledávání 
napříč typy studia: 
 
Studijní program Filozofie: 
0223RA100007 (bakalářský), 0223TA100013 (navazující magisterský), 0223VD100018 (doktorský) 
0223XA100007 (bakalářský), 0223XA100013 (navazující magisterský), 0223XD100018 (doktorský). 
 
Dvouoborovému studentovi jsou v systému přiřazeny kódy obou programů SIMS. V modulu „Hledání 
osob“ v SIS je však uveden pouze kód programu SIMS, který má student zvolený jako maior.  
 
 

Závěr 

NENECHTE SE TERMINOLOGICKY ZMÁST 
Novela vysokoškolského zákona v roce 2016 upravila terminologii v tomto duchu: 
Pojem program dříve označoval nadřazenou složku, do které spadal jeden i několik oborů. Obory se 
nově nazývají programy, program nahradil termín oblast vzdělávání. Oblastí vzdělávání, do kterých 
studijní program patří, může být i více než jedna. Snad i proto se v běžné vysokoškolské 
administrativě s pojmem „oblast vzdělávání“ potkáváme spíše ojediněle a veškerá komunikace se 
vede vždy o „programech“.   
SIS nebyl v pojmenování položek aktualizován, stále pracuje s pojmem obor tam, kde je myšlen 
nově i program. 
 
 
 

Nechť je vám tento materiál účinnou pomůckou v pronikání do tajů kódů a 
zkratek, se kterými se v SIS potkáte! 


