
Směrnice děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
č. 2/2013 

o Uznávání předmětů na LF MU 
(ze dne 28.5.2013) 

 
V návaznosti na článek 14 Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity vydávám 

tuto směrnici: 

 
Článek 1 

Předmět úpravy 
 

(1) Tato směrnice určuje v návaznosti na článek 14 Studijního a zkušebního řádu 

Masarykovy univerzity (dále jen „SZŘ MU“) pravidla pro uznávání předmětů na 

Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (Dále jen „LF MU“). 

(2) Ustanovení této směrnice se vztahují na uznávání předmětů ve všech stupních 

studia, včetně doktorských studijních programů. 

 
Článek 2 
Žádosti  

 
(1) Ţádost o uznání předmětu/ů můţe podat aktivní student LF MU. 

(2) Student ve své ţádosti můţe poţádat o uznání předmětů, které absolvoval: 

a)  v předchozím nebo souběţném studiu na MU, 

b)  v předchozím nebo souběţném studiu na jiné vysoké škole v České 

republice, nebo v zahraničí, popřípadě během studia na jiné vysoké 

škole v České republice, nebo v zahraničí, 

c)  v předchozím nebo souběţném studiu v akreditovaném vzdělávacím 

programu na vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí, 

d)  v předchozím nebo souběţném studiu v rámci celoţivotního vzdělávání.  

(3) Student můţe poţádat i o současné uznání všech předmětů předchozího studia ve 

shodném nebo obdobném studijním programu   

(4) Ţádosti o uznání předmětů se zpravidla podávají v období před zahájením 

semestrální výuky. 

(5) Ţádosti o uznání předmětu absolvovaného v rámci LF nebo jiných fakult MU se 

podávají výhradně elektronicky.  Ţádosti o uznání předmětů celého předchozího 

neúspěšného studia a ţádosti o  uznání předmětů z jiné VŠ v ČR nebo zahraničí  

se podávají v listinné formě, s náleţitostmi vyplývajícími ze Čl.14, odst. 2 SZŘ 

MU. 

 
 

Článek 3 
Pravidla uznávání předmětů 

 
(1) Lze ţádat pouze o uznání povinných a povinně volitelných předmětů studijního 

oboru, v němţ je student zapsán. Obsahová náplň a způsob ukončení těchto 

předmětů musí být shodný s předmětem, jehoţ uznání je poţadováno. Nelze ţádat 

o uznání volitelných předmětů. 

(2) Jednotlivé předměty z předchozího nebo souběţného studia lze uznat, pokud od 

ukončení předmětu neuplynulo více neţ tři roky. 

(3) Soubor předmětů dřívějšího studia ve shodném nebo obdobném studijním 

programu lze uznat, pokud od ukončení předchozího studia neuplynuly více neţ tři 

roky. 

(4) Předměty, sloţené z více částí (typicky seminářů, cvičení a přednášek), které mají 

jako závěrečné ukončení zkoušku nebo kolokvium, se uznávají, pouze pokud 



zkouška nebo kolokvium byly v předchozím studiu úspěšně vykonány. Pokud 

předmět nebyl uzavřen zkouškou nebo kolokviem, absolvovanou výuku nelze 

uznat. 

(5) Pokud je výuka předmětu sloţeného z více částí (např. seminářů a přednášek) 

rozloţena do dvou ročníků a zakončena zkouškou ve vyšším ročníku, lze zápočty ze 

seminářů a cvičení v niţším ročníku uznat, pokud byl tento ročník úspěšně 

uzavřen. 

(6) Předměty, které nemají více částí a jsou ukončeny zápočtem, se uznávají, pokud 

byl v předchozím studiu zápočet získán.  

(7) Předměty jsou uznávány s klasifikací získanou při předchozím studiu. Studentovi 

můţe být s předmětem uznána i kreditová hodnota předmětu ve výši počtu kreditů 

v jeho aktuálním studiu. 

 

Článek 4 
Uznávání předmětů absolvovaných na Masarykově univerzitě 

 

(1) Za předpokladu splnění poţadavků Článku 3 lze zejména uznat: 

a) předměty absolvované v dřívějším studiu shodného studijního oboru na LF 

MU nebo při studiu shodného studijního oboru v rámci PCŢV dle čl. II 

směrnice děkana LF 1/2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.9.2004. 

b) předměty absolvované při dřívějším studiu nelékařského studijního oboru 

na LF MU pro aktuálně studovaný jiný nelékařský studijní obor 

c) předměty uvedené v příloze 1 absolvované v oboru Všeobecné lékařství 

pro obor Zubní lékařství 

d) předměty uvedené v příloze 2 absolvované v oboru Zubní lékařství pro 

obor Všeobecné lékařství 

(2) Předměty absolvované v oboru Všeobecné lékařství, Zubní lékařství nebo 

Stomatologie mohou být v nelékařských oborech uznány na základě vyjádření 

garanta předmětu, za předpokladu splnění podmínek dle Článku 3. 

(3) U předmětů předchozího studia na LF MU ukončených kolokviem, kterých 

ekvivalent má být v aktivním studijním oboru ukončen zkouškou, je moţné se 

souhlasem garanta předmětu uznat výuku předmětu a umoţnit studentovi vykonat 

pouze zkoušku.  

(4) U předmětů předchozího studia na LF MU ukončených zkoušku, kterých ekvivalent 

má být v aktivním studijním oboru ukončen kolokviem, je moţné se souhlasem 

garanta předmětu předmět uznat.  

 

 

Článek 5 
Uznávání předmětů absolvovaných na jiných vysokých školách 

 

(1) Předměty absolvované při dřívějším nebo souběţném studiu shodného nebo 

podobného studijního oboru na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí mohou být 

uznány za předpokladu splnění podmínek dle Článku 3 a kladného vyjádření 

garanta předmětu.  

(2) K ţádosti o uznání student musí doloţit  

a)  úplný výpis ze studijní evidence, tj. úřední potvrzení o úspěšném 

absolvování kaţdého předmětu včetně případné klasifikace, počtu kreditů 

a počtu případných neúspěšných ukončení předmětu a  

b)  úředně potvrzenou osnovu kaţdého předmětu s případným popisem jeho 

začlenění do programu, oboru nebo směru, v jehoţ rámci byl absolvován.  

(3) Nelze-li na základě předloţených dokumentů posoudit úroveň absolvovaného 

předmětu, můţe garant navrhnout, aby o uznání předmětu bylo rozhodnuto na 



základě pohovoru se studentem. Pohovor probíhá před tříčlennou komisí, kterou 

jmenuje příslušný proděkan pro výuku. 

 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.  

(2) Otázky neupravené touto směrnicí se řídí SZŘ MU. 

(3) Výkladem směrnice pověřuji proděkana pro výuku v preklinických oborech. 

(4) Děkan LF můţe v mimořádných a písemně odůvodněných případech udělit 

výjimku z ustanovení této směrnice.  

(5) Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy: 

 

 Příloha 1 - Uznání předmětů absolvovaných při dřívějším studium Všeobecného 

lékařství pro studium Zubního lékařství 

  

Příloha 2 

Uznání předmětů absolvovaných při dřívějším studium Zubního lékařství pro 

studium Všeobecného lékařství 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. 

 Děkan LF MU 


