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Pokyn děkana č. 1/2019 

Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a 
navazujících magisterských studijních programech 

(ve znění účinném od 1. 12. 2022) 

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, a podle článku 

5 odstavce 2 písm. a) Organizačního řádu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 
vydávám tento pokyn. 

 

Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

(1)  Účel: Tento pokyn upravuje, upřesňuje a doplňuje v kontextu článků 22, 23 a 24 
Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity podmínky pro účast u státní závěrečné 
zkoušky a podmínky řádného ukončení studia v bakalářských, magisterských 
a navazujících magisterských studijních programech. 

(2)  Rozsah platnosti: Studující v bakalářských, magisterských a navazujících 
magisterských studijních proramech PdF MU. Studijní oddělení PdF MU. Studující v tzv. 
mezifakultním studiu, kteří jsou zapsáni ke studiu na partnerské fakultě MU a studují na 
PdF MU vedlejší studijní plán nebo jeden ze svých oborů, se těmito podmínkami řídí 
v takovém rozsahu, který je kompatibilní s předpisy a zvyklostmi partnerské fakulty. 
Odlišnosti jsou řešeny dohodou za přispění všech tří zúčastněných stran – studijních 
oddělení obou fakult a studujících samotných. 

(3)  Definice pojmů a zkratek: 

• SZŘ - Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity 
• SZZ - státní závěrečná zkouška 
• IS – Informační systém Masarykovy univerzity 
• PdF MU – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 
• SO – studijní oddělení 
• závěrečná práce – bakalářská práce nebo diplomová práce 
• čl. – článek 
• odst. – odstavec 
• písm. – písmeno 
• společný základ – předměty učitelské / pedagogicko-psychologické 
propedeutiky 

(4)  Odpovědnost: Proděkan pro studijní záležitosti. 



Pokyn děkana č. 1/2019 
Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských  

a navazujících magisterských studijních programech 
 

2 
 

 
Článek 2 

Splnění podmínek pro přístup k SZZ 

Jednooborová studia (dle čl. 23 SZŘ) 

(1)  Splněním podmínek pro přístup k SZZ v jednooborovém studiu dle článku 23 odst. 
1 SZŘ se rozumí dosažení minimální kreditové hodnoty studia, vložení závěrečné práce do 
elektronického archivu IS (naplnění archivu), splnění všech podmínek v přiřazených tzv. 
kontrolních šablonách. 

(2)  Po splnění podmínek pro přístup k SZZ dle odstavce 1 tohoto článku se studující 
v období, ve kterém se přihlásí k SZZ, účastní v souladu s článkem 23 odst. 2 SZŘ všech 
součástí SZZ vč. obhajoby závěrečné práce. 

 

Sdružené studium, dvouoborové studium (dle čl. 24 SZŘ) 

(3)  Takzvaný společný základ, je-li nedílnou součástí studia, nelze v žádném případě 
považovat za samostatný studijní plán/obor ve smyslu článku 24 odst. 1 písm. a) SZŘ. 
Předmět „společný základ“ je vždy součástí jednoho ze studijních plánů sdruženého 
studia/z oborů víceoborového studia. 

(4)  Smysl ustanovení článku 24 odst. 1 SZŘ nespočívá v možnosti libovolně se účastnit 
různých součástí SZZ v odlišných obdobích vymezených pro SZZ v různých semestrech. 
SZZ lze rozložit pouze na ucelenou část jednoho ze studijních plánů/oborů. 

(5)  Aplikace ustanovení odstavce 1 čl. 24 SZŘ se týká výhradně následující popsané 
studijní situace: Studující splňuje kreditovou podmínku dle článku 24 odst. 1 písm. b) SZŘ 
a současně splňuje všechny požadavky právě jednoho studijního plánu/oboru 
z předmětného sdruženého/dvouoborového studia, což je ověřeno splněním příslušné 
kontrolní šablony. Studující současně nesplňuje požadavky dalšího studijního plánu/oboru 
předmětného sdruženého/dvouoborového studia, tyto bude naplňovat dalším aktivním 
studiem. 

(6)  Splněním podmínek pro přístup k ucelené součásti SZZ dle článku 24 odst. 1 SZŘ 
a dle odst. 5 tohoto článku se rozumí splnění podmínek stanovených v kontrolní šabloně 
příslušné vybranému studijnímu plánu/oboru. Je-li s tímto studijním plánem/oborem spjata 
závěrečná práce, pak musí být splněna také šablona pro kontrolu odevzdání závěrečné 
práce. V souladu s ustanovením článku 24 odst. 8 SZŘ musí obhajoba závěrečné práce 
proběhnout v jednom období pro SZZ spolu se zkouškou příslušnou studijnímu plánu/ 
oboru, v jehož rámci je práce zpracována. Je-li závěrečná práce tematicky řazena k tzv. 
společnému základu, proběhne obhajoba v jednom období pro SZZ spolu se zkouškou z 
tzv. společného základu. Obhajoby v navazujícím magisterském typu programu jsou 
vyčleněny do samostatného termínu. 

(7)  Splněním podmínek pro přístup k SZZ dle článku 24 odst. 2 SZŘ se rozumí dosažení 
minimální kreditové hodnoty studia, vložení závěrečné práce do elektronického archivu IS 
(naplnění archivu), splnění všech podmínek programu v přiřazených tzv. kontrolních 
šablonách. 

(8)  Po splnění podmínek pro přístup k SZZ dle odstavce 7 tohoto článku se studující 
v období, ve kterém se přihlásí k SZZ, účastní v souladu s článkem 24 odst. 3 SZŘ všech 
součástí SZZ vč. obhajoby závěrečné práce. 
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Článek 3 
Závazné termíny 

(1)  Termín pro podání přihlášky k SZZ v podzimním semestru je dán časovým rozmezím 
od začátku semestru do 30. listopadu včetně. Je-li posledním dnem období sobota, neděle 
nebo den pracovního klidu1 , je možné přihlášku podat také v první následující pracovní 
den. 

(2)  Termín pro podání přihlášky k SZZ v jarním semestru je dán časovým rozmezím od 
začátku semestru do 30. března včetně. Je-li posledním dnem období sobota, neděle nebo 
den pracovního klidu2 , je možné přihlášku podat také v první následující pracovní den. 

(3)  Nejpozději k poslednímu dni období pro podání přihlášky dle odstavce 1 (resp. 
odstavce 2) tohoto článku bude aktualizováno téma závěrečné práce v aplikaci Rozpisy 
témat v IS. Téma bude obsahovat platné a bezchybné uvedení názvu závěrečné práce 
v jazyce, ve kterém je práce napsána, a v anglickém jazyce, dále bude uveden vedoucí 
závěrečné práce. 

(4)  Období pro vypisování termínů SZZ je pro daný akademický rok stanoveno 
v souladu s článkem 22 odst. 5 SZŘ v harmonogramu akademického roku dostupném z IS. 

(5)  Opravné termíny SZZ nebo její součásti ve smyslu věty první článku 22 odst. 5 SZŘ 
jsou vždy zařazovány do období pro konání SZZ nejbližšího následujícího semestru. 

(6)  Termíny pro splnění podmínek pro účast u SZZ v období podzim: 

a. dosažení minimální kreditové hodnoty studia – 15. prosinec, 

b. splnění všech podmínek v přiřazených tzv. kontrolních šablonách - 15. prosinec, 

c. vložení závěrečné práce do elektronického archivu IS (naplnění archivu) – 
10. prosinec. 

(7)  Termíny pro splnění podmínek pro účast u SZZ v období jaro: 

a. dosažení minimální kreditové hodnoty studia - 25. duben, 

b. splnění všech podmínek v přiřazených tzv. kontrolních šablonách - 25. duben, 

c. vložení závěrečné práce do elektronického archivu IS (naplnění archivu) - 20. 
duben.  

Článek 4 
Přihláška k SZZ 

(1)  Přihlášku k SZZ je nutno podat v termínu ustanoveném v článku 3 odst. 1 (resp. 
odst. 2). 

(2)  Způsob podání přihlášky je dán pokynem studijního oddělení prostřednictvím 
běžných komunikačních kanálů. 

(3)  V okamžiku doručení úplné přihlášky k SZZ na studijní oddělení ve stanoveném 
termínu pro podání přihlášky je přihlášení závazné. Pokud není přihláška úplná nebo je 
obsahově nejasná, je povinností studujících reagovat na pokyny studijního oddělení 
a přihlášku dle požadavků aktualizovat. Nestane-li se tak, není přihláška k SZZ přijata, 
přihlášení neproběhlo a nevzniká žádný nárok na účast u SZZ v daném termínu. 

 
1 Dle § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu. 
2 Dle § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu.  
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(4)  Je-li přihláška k SZZ doručena na studijní oddělení po uplynutí termínu stanoveném 
pro její podání, není přijata, přihlášení neproběhlo a nevzniká žádný nárok na účast u SZZ 
v daném termínu. 

(5)  K účasti u opravné SZZ nebo její součásti jsou studující zařazeni automaticky 
studijním oddělením. Vždy je provedeno zařazení do období vymezeného pro SZZ 
v nejbližším možném následujícím semestru. Tento způsob přihlášení je závazný. 

(6)  Studující jsou v souladu s ustanovením článku 23 odst. 1 SZŘ, resp. článku 24 odst. 
3SZŘ, studijním oddělením automaticky zařazeni k účasti u SZZ v období vymezeném pro 
konání SZZ v semestru bezprostředně následujícím po semestru, v němž splnili všechny 
stanovené podmínky pro přístup k SZZ, pokud tak sám neučiní. Tento způsob přihlášení je 
závazný. 

(7)  Závaznost přihlášení k SZZ (odst. 3, odst. 5 a odst. 6) spočívá v tom, že neexistuje 
možnost bezdůvodného zrušení účasti u SZZ. 

(8)  V případě nesplnění podmínek pro přístup k SZZ v jednooborovém studiu (článek 
2 odst. 1 a 2) ve stanoveném termínu (článek 3) studijní oddělení provede zrušení 
přihlášení k SZZ. V důsledku zrušení přihlášení zaniká studujícím nárok na účast u SZZ 
v daném termínu. 

(9)  V případě nesplnění podmínek pro přístup k SZZ ve sdruženém/dvouoborovém 
studiu (článek 2 odst. 3 až 8) ve stanoveném termínu (článek 3) studijní oddělení provede 
zrušení přihlášení k SZZ. V důsledku zrušení přihlášení zaniká studujícím nárok na účast 
u SZZ v daném termínu. Studijní oddělení však umožní vykonat zkoušku  příslušnou právě 
jednomu studijnímu plánu/oboru sdruženého/dvouoborového studia, pokud nastane 
situace popsaná v článku 2 v odstavcích 3 až 6. 

(10)  O skutečnostech popsaných v odstavcích 3 až 6 a v odstavcích 8 a 9 tohoto článku 
jsou studující informováni e-mailem adresovaným do schránky v IS. 

Článek 5 
Účast u SZZ 

(1)  Účast u SZZ probíhá za splnění podmínek ustanovených v článcích 2 až 4 tohoto 
pokynu a v souladu se zněním článků 22, 23 a 24 SZŘ. 

(2)  V případě, že studující zvolili při přihlášení k SZZ také volitelný předmět SZZ, jsou 
povinni se zkoušky z tohoto předmětu zúčastnit, neexistuje možnost dodatečného zrušení 
přihlášení k této účasti. 

Článek 6 
Omluva neúčasti u SZZ 

(1)  V případě neúčasti u některé součásti SZZ mají studující možnost doručit na studijní 
oddělení nejpozději do pěti pracovních dnů po termínu konání této zkoušky přijatelnou 
omluvenku. Pokud tak neučiní, nebo tak učiní po stanovené lhůtě, jsou v souladu 
s ustanovením článku 22 odst. 6 SZŘ u této součásti státní zkoušky hodnoceni stupněm 
„nevyhovující“. 

(2)  Je-li omluvenka doručena ve stanovené lhůtě, studijní oddělení, případně proděkan 
pro studijní záležitosti, posoudí přijatelnost uvedených důvodů i formální dostatečnost 
omluvenky. Za obecně přijatelné jsou považovány důvody konkrétně popsané vážné 
zdravotní indispozice delšího trvání, formální dostatečností je myšlena omluvenka v podobě 
seriózní a věrohodné lékařské zprávy s hlavičkou, podpisem a razítkem lékaře, 
a s uvedením jasného – konkrétními daty ohraničeného – časového období trvání zdravotní 
indispozice. Posouzení omluvenky jako přijatelné není nárokové. 
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(3)  Je-li omluvenka posouzena jako přijatelná, jsou studující zařazení k účasti u zkoušky 
z příslušné součásti SZZ stejným způsobem, jako v případě vykonání opravné SZZ, tedy 
dle ustanovení článku 4 odst. 5 tohoto pokynu. 

(4)  Je-li omluvenka posouzena jako nepřijatelná, jsou studující v souladu 
s ustanovením článku 22 odst. 6 SZŘ u této součásti státní zkoušky hodnoceni stupněm 
„nevyhovující“. 

Článek 7 
Opakování SZZ 

(1)  Jsou-li studující u některé ze součástí SZZ hodnoceni stupněm „nevyhovující“, mají 
vsouladu s článkem 22 odst. 7 SZŘ právo tuto součást opakovat v jednom opravném 
termínu (článek 3 odst. 5 tohoto pokynu). 

(2)  Studující se k opravnému termínu nepřihlašují, jsou na termín v souladu s článkem 
4 odst. 5 tohoto pokynu zařazeni studijním oddělením. 

(3)  Pokud studující neuspějí u SZZ a zároveň splňují podmínky pro postup do 
následujícího semestru dle článku 12 SZŘ a do tohoto semestru chtějí být zapsáni, musí 
o zápis do dalšího semestru požádat prostřednictvím příslušné aplikace IS. 

(4)  Pokud studující v situaci uvedené v odstavci 3 tohoto článku hodlají své studium 
přerušit až do okamžiku konání opravného termínu SZZ, musí o přerušení studia písemně 
požádat nejpozději do pěti pracovních dnů po termínu konání poslední součásti SZZ. 

(5)  Pokud studující neuspějí u SZZ a zároveň nesplňují podmínky pro postup do 
následujícího semestru dle článku 12 SZŘ, využije děkan svého práva a v souladu 
s ustanovením článku 22 odst. 8 SZŘ studujícím po uplynutí termínu konání poslední 
součásti SZZ přeruší studium do termínu opakované SZZ. 

Článek 8 
Mimořádný termín SZZ v září 

(1)  Studující mohou požádat o vykonání SZZ v září. Požadavku bude vyhověno, jsou-li 
splněny všechny podmínky popsané v odstavci 2. 

(2)  Studující je v jarním absolventském semestru na zahraničním studijním pobytu 
v délce alespoň 3 měsíce nebo na zahraniční pracovní stáži v délce alespoň 2 měsíce. Tato 
skutečnost musí být zanesena ve studijní evidenci. Současně platí, že se studující běžným 
způsobem přihlásil/přihlásila k SZZ v řádném termínu do 30. března daného roku 
a studijnímu oddělení spolu s podáním přihlášky e-mailem z univerzitní adresy 
učo@mail.muni.cz oznámil/oznámila záměr konat SZZ v září. 

(3)  Ostatní termíny (vč. termínu pro vložení závěrečné práce do archivu IS) se liší od 
standardního harmonogramu SZZ a budou v daném roce zveřejněny k 1. únoru na webové 
stránce PdF MU v příslušné sekci věnované SZZ. 

(4)  Kromě termínových odlišností budou v plné míře uplatňována ostatní ustanovení 
tohoto pokynu. 

Článek 9 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1)  Související dokumenty:  

• Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách 

(2)  Seznam záznamů:  
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• Nejsou. 

(3)  Seznam příloh:  

• Nejsou. 

(4)  Kontrola a aktualizace: 

a) Kontrolu a aktualizaci této směrnice provádí 1x ročně vedoucí SO. 
První kontrola bude provedena rok po vydání tohoto pokynu. Kontroly jsou 
zaznamenávány do záznamu Kontrola dokumentů. 

b) Povinností každého zaměstnance a každé zaměstnankyně fakulty, 
který při své práci využívá tento pokyn, je neustále sledovat její aktuálnost 
a funkčnost a upozornit proděkana pro studijní záležitosti na její nedostatky 
a potřebu změn. 

(5)  Výkladem jednotlivých ustanovení a průběžnou aktualizací tohoto 
pokynu je pověřen proděkan pro studijní záležitosti. 

(6)  Tento pokyn zrušuje platnost pokynu děkana 3/2014. 

(7)  Historie změn: 

Datum účinnosti 
předchozího 
vydání 

Specifikace změny Informace o podstatě změny 
novějšího vydání 

21. 9. 2020 – 30. 
11. 2022 

Celý dokument 

Doplnění „studijních plánů“ ke 
studijním oborům. 

Aktualizace textu v duchu zásad 
genderové korektnosti. 

Článek 1, odst. 3, definice 
pojmů, poslední bod 

společný základ – předměty  
pedagogicko-psychologického 
modulu 

společný základ – předměty 
učitelské / pedagogicko-
psychologické propedeutiky 

Článek 2, odst. 6 Ve větě třetí opraven neaktuální 
odkaz na SZŘ. 

1.2.2019-
20.9.2020 Článek 4, odst. 6 a 7 Upraveny termíny související 

s odevzdáním závěrečných prací. 

 

(8)  Tento pokyn nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

(9)  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2022. 

 
V Brně dne 22. 11. 2022      
 
 
 
 

(podepsáno elektronicky) 
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 

děkan PdF MU 
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