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Opatření děkana č. 8/2017 

K uznávání předmětů 
 

(ve znění účinném od 1. listopadu 2017) 

 
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), 
vydávám toto opatření: 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

(1) Toto opatření upravuje pravidla pro uznávání předmětů studentům zapsaným do bakalářského 
nebo magisterského studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (dále jen FI MU). 

(2) Opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity čl. 14 Uznávání absolvovaných 
částí studia. 

 

Článek 2 
Uznávání předmětů z ukončených studií 

(1) Předměty absolvované na MU v předchozích neúspěšných studiích mohou být uznány pouze 
v případě, že od jejich absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia více než tři 
roky. 

(2) V případě, že od ukončení předmětu uplynulo více než 5 let, je k jeho uznání požadováno 
doporučení současného vyučujícího uznávaného předmětu vydané na základě shody obsahové 
náplně a na základě dosaženého hodnocení. 

(3) Předměty, které jsou ve vztahu ke studiu, pro nějž jsou uznávány, nepovinné, lze uznat v případě, 
že se jedná o předměty z předchozího nebo souběžného studia na MU. 

 

Článek 3 
Uznávání předmětů ze souběžných studií 

(1) Pokud byl předmět absolvován v souběžném studiu před zahájením studia, ve kterém student 
žádá o jeho uznání, a žádost je podána při zápisu do tohoto studia, může být předmět uznán 
včetně jeho kreditové hodnoty. Při pozdějším podání žádosti lze předmět uznat pouze s nulovou 
kreditovou hodnotou. 

(2) Pokud byl předmět absolvován v souběžném studiu po zahájení studia, ve kterém student žádá o 
jeho uznání, předmět může být uznán, a to s nulovou kreditovou hodnotou. 
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Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Žádosti o uznávání předmětu je doporučeno podávat v období začínajícím dva týdny před 
začátkem výuky v semestru a končícím šestý týden výuky v semestru. 

(2) Podáváním informací k jednotlivým ustanovením a kontrolou dodržování pověřuji proděkana pro 
bakalářské a magisterské studium. 

(3) Toto opatření ruší opatření děkana č. 5/2015 „K uznávání předmětů“ ve znění účinném od 14. 
prosince 2015. 

(4) Toto opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

(5) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017. 

 
 
V Brně dne 31. října 2017 
 
 

Jiří Zlatuška 
děkan FI MU 
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