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Označování malých skupin a Rezervace
(!)  Před založením nové skupiny, obzvláště při větším množství, je doporučeno kontaktovat správu SIS (  sis@fsv.cuni.cz
), která má přehled o malých skupinách a pomůže vám s výběrem volného kódu nebo číselné řady a zároveň ji pro vás
zarezervuje - viz sekce Rezervace na této stránce.

Přestože Tajemník umožňuje zakládat kódy malých skupin v téměř libovolné kombinaci čísel a písmen, správa SIS
doporučuje používat tento formát:

J# xxxx (yy)

• J# označuje malou skupinu jako takovou (křížek odlišuje malou skupinu od předmětu)
• xxxx je unikátní čtyřciferné číslo pro základní verzi skupiny
• yy je dvojčíslí roku, ve kterém došlo k úpravě základní verze skupiny, tzv. verze

Základní tvar a verzování malých skupin
(!)  Verzování má smysl pouze při odebírání předmětů z povinně-volitelných (PV) skupin. Pokud potřebujete manipulovat
se skupinou povinných (P) předmětů, vždy kontaktujte správu SIS (  sis@fsv.cuni.cz ). Při úpravě volitelných (V) skupin,
se upravuje základní verze skupiny a verzování se nepoužívá.

Při založení nové skupiny se zadá kód v tzv. základním tvaru - např. J#1234. Pokud se skladba předmětů ve skupině
nemění, skupina může s tímto kódem setrvat ve studijních plánech i více let po sobě. Pokud je ovšem pro nový AR
potřeba ze skupiny jeden nebo více předmětů odebrat, přichází na řadu tzv. verzování skupiny. Což znamená, že se
zkopíruje celá původní skupina a k základnímu tvaru se připojí poslední dvojčíslí roku (tzv. verze), ve kterém došlo k
úpravě. Předměty, které už nebudou vyučované, se z nové skupiny odeberou. Tímto postupem nevznikají nadbytečné
skupiny a udržuje se přehled o změnách skupiny v čase.

Příklad:  pro AR 2015/2016 byla založena nová skupina s kódem J#1234. V AR 2016/2017 se skladba předmětů nemění
a proto se při definici studijního plánu opět použije skupina J#1234. V AR 2017/2018 se nebudou vyučovat dva předměty,
které se nachází ve skupině. Založí se kopie s kódem J#123417, z nové skupiny se odeberou oba předměty a do nového
studijního plánu se zahrne nová skupina. V AR 2018/2019 se přestává vyučovat další předmět - založí se kopie skupiny
J#123417, označí se J#123418, odebere se z ní nevyučovaný předmět a nový plán pokračuje s touto skupinou.

Rezervace
J# 0190 - 0199: CERGE
J# 0400 - 0499: IKSŽ
- 0400 - 0419: BP_KS (2019)
- 0420 - 0429: ND_MS (2019)
- 0430 - 0439: NP_MS (2021)
- 0440 - 0449: NP_SK (2020)
- 0450 - 0459: NP_MARS (2020)
- 0460 - 0469: NP_EMJ (2020)
- 0470 - 0489: NP_ZN (2021)
J# 0500 - 0599: IMS (2019, 2020)
J# 0600 - 0699: IMS - rezerva
J# 0700 - 0799: IES, nová akreditace (2021)
- 0700 - 0709: BP_EF
- 0710 - 0719: BP_BEF
- 0720 - 0729: NP_NEF
- 0730 - 0739: NP_MEF
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- 0740 - 0749: NP_CSF
- 0750 - 0759: NP_MFDA
J# 0800 - 0899: IPS, část nové akreditace
- 0210 - 0219: BP_PPE (2019)
- 0220 - 0239: NP_BS (2021)
- 0240 - 0259: NP_MISS (2021)
- 0360 - 0369: NP_IEPS (2019)
- 0370 - 0379: NP_GPS (2019)
- 0800 - 0819: N_IMSISS (2019)
- 0820 - 0829: rezerva IMSISS
- 0830 - 0839:
- 0840 - 0849: NP_POL (2019)
- 0850 - 0859: BP_PMV (2019)
- 0860 - 0869:
- 0870 - 0879: BP_PVP (2019)
- 0880 - 0889: NP_MV (2021)
- 0890 - 0899: NP_MAIN (2021)
J# 0900 - 0999: ISS, část nové akreditace
- 0900 - 0909: NP_SCM (Society, Communication and Media - 2019)
- 0910 - 0919: NP_SOC (Sociologie - 2021)
- 0920 - 0929: NP_SEC (Sociology in European Context - 2021)
- 0930 - 0939: NP_VERASP (2021)
- 0940 - 0949: NP_PASP (2021)
- 0950 - 0959: BP_SOSCI (2020)
- 0960 - 0969: BP_SOSP (2019)


