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I.  

ZMĚNY   

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY 
BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ   

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 

Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 

1. V čl. 6 odstavce 3 až  5 znějí: 

„(3) Kreditová hodnota každého předmětu, nebo  bloku předmětů, nebo  etapy studia se 

stanoví v souladu se zásadami ECTS podle vnitřního předpisu fakulty, která uskutečňuje 

příslušný program nebo na níž je předmět z volné nabídky mimo povinné nebo povinně 

volitelné součásti programu vypisován. Způsob určování kreditových hodnot je zpravidla 

stanoven vnitřním předpisem fakulty. 

(4) Podmínkou absolvování studia v každém programu, oboru nebo směru je získání kreditů 

za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň 

minimální kreditovou hodnotu studia, která činí třicetinásobek standardní doby studia 

v programu vyjádřené v semestrech. U programu, který je kombinací více oborů, se 

minimální kreditová hodnota studia stanoví jako vážený průměr hodnot vypočtených pro 

každý obor. Váha hodnoty vypočtené pro obor je dána doporučeným počtem kreditů, jímž je 

obor v kombinaci zastoupen, nebo je stanovena programem. U programů akreditovaných  

v kombinované nebo distanční formě se pro výpočet minimální kreditové hodnoty studia 

použije standardní doba studia ekvivalentních programů akreditovaných ve formě prezenční, 

pokud takový program existuje; jinak se minimální kreditová hodnota studia stanoví tak, že 

pro její výpočet nesmí být použity nižší hodnoty standardních dob studia, než jsou minimální 

možné standardní doby studia v příslušném typu studijního programu dle § 44 až 46 zákona. 

(5) Student získává kredity absolvováním předmětů zapsaných v jednotlivých semestrech 

studia v programu nebo absolvováním předmětů ve studiu v programech celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaného na MU a obsahově i kreditovou hodnotou shodných s předměty 

jinak uskutečňovanými v rámci programů, pokud tyto kredity byly získány před přijetím 

uchazeče  do příslušného programu. Získané kredity se započtou ve prospěch všech současně 

studovaných programů nebo oborů.“. 
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2. V čl. 22 odstavec 3 zní: 

„(3) Podmínky přístupu ke státní zkoušce, jakož i její součásti včetně požadavků a návazností 

stanoví program. Nestanoví-li opatření děkana pro daný program jinak, je podmínkou 

přístupu k poslední ze součástí státní zkoušky podle písmene b) odevzdání bakalářské práce 

(je-li pro program předepsána), nebo  diplomové práce. Odevzdáním bakalářské práce, nebo  

diplomové práce, se rozumí její uložení do IS MU. Děkan může svým opatřením pro daný 

program stanovit i další formy odevzdání bakalářské práce, nebo  diplomové práce.“. 

Článek 2 

1. Tyto změny  Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských 

studijních programů Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne  

7. června 2004. 

2. Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských 

studijních programů Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 

zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


