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Část I 
Úvodní ustanovení 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 
 Tento Studijní a zkušební  řád Právnické fakulty MU v Brně (dále jen  „Studijní a zkušební řád PrF 
MU“) doplňuje a zpřesňuje ustanovení Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a 
magisterských studijních programů MU v Brně (dále jen „Studijní a zkušební řád MU“). 
 
 

Část II 
Některá ustanovení o studiu 

 
Čl. 2 

Studijní plán 
 
(1) Obsahový rámec studijních oborů magisterského studijního programu a bakalářského 
studijního programu určují akreditační materiály. Náplň studijních oborů upřesňují studijní plány 
vyhlašované pro příslušný akademický rok. 
 
(2) Studijní plán příslušného oboru vyhlašuje děkan nejpozději čtyři kalendářní měsíce před 
zahájením  akademického roku. 
 
(3) Studijní plán obsahuje zejména názvy studijních předmětů, jejich časovou a obsahovou 
posloupnost, jejich vzájemnou vázanost (prerekvizity), formu jejich organizace, způsob ukončení, 
počet kreditů, jména garantů a pravidla pro vytváření  plánu studenta v té části, v níž je povolena 
individuální tvorba. 
 
(4) Změny studijního plánu pro následující  akademický rok jsou oprávněni navrhovat vedoucí 
kateder do termínu stanoveného příslušným proděkanem.  
 
(5) Návrh na zařazení nového předmětu do studijního plánu obsahuje: 
a) název předmětu včetně jeho anglického ekvivalentu 
b) základní charakteristiku předmětu 



b) jméno garanta a jednotlivých vyučujících, včetně jejich písemného souhlasu s výukou 
c) hodinovou dotaci předmětu 
d) obsah přednášek a seminářů 
e) metody výuky 
f) zajištění studijními materiály 
 
(6) Pro návrhy na úpravu atributů existujícího předmětu se přiměřeně použijí ustanovení 
předchozího odstavce. 
 
 
 

Čl. 3 
Členění studia  

Magisterské studium probíhá v blocích, které se dělí na semestry. Bakalářské studium  probíhá v 
ročnících, které se dělí na semestry. Semestr je základní organizační a kontrolní jednotkou ve 
všech studijních programech. Bloky, resp. ročníky, jsou podpůrnou jednotkou sloužící k vyjádření 
návazností ve studijním plánu a tím i k vyjádření kreditového hodnocení fází studia. Bloky jsou 
zpravidla ukončeny blokovou zkouškou, která musí být poprvé zapsána vždy v posledním 
semestru daného bloku. 
 

Čl. 4 
Počet studentů ve studijních skupinách  

(1) Velikost přednáškové skupiny a skupiny pro kolektivní konzultaci závisí na kapacitě 
výukových místností. 
 
(2) Studijní skupina vytvářená pro jiné formy výuky v povinném předmětu má nejvýše 25 studentů. 
Příslušný proděkan je oprávněn stanovit z tohoto počtu výjimku. Vedoucí katedry (příp. garant 
předmětu) je oprávněn v případě, že se do studijní skupiny přihlásí méně než 5 studentů, tuto 
studijní skupinu po předchozím souhlasu příslušného proděkana zrušit. V tomto případě vedoucí 
katedry zabezpečí přesun studentů do jiných studijních skupin tak, aby jim rozvrh nekolidoval s 
rozvrhem již zapsaným. 
 
(3) Vedoucí katedry (příp. garant předmětu) je oprávněn určit nejnižší počet studentů nutných pro 
otevření povinně volitelného předmětu. Pro účely registrace předmětu je současně povinen v 
termínech určených příslušným proděkanem stanovit nejvyšší přípustný počet studentů a zapsat 
tento údaj do  informačního systému MU (dále jen „IS MU“).  
 
 

Čl. 5 
Druhy předmětů  

 
(1) Vyučované studijní předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.  



 
(2) Povinný předmět si musí zapsat všichni studenti. Povinný předmět, jehož náplní je výuka práva, 
musí být absolvován vždy na právnické fakultě ve studijním programu Právo a právní věda, obor 
Právo (pro magisterský stupeň), ve studijním programu Právní specializace (pro bakalářské obory) 
nebo ve studijním programu a oboru jemu na roveň postavenému.  
 (3) Povinně volitelný předmět je ten, který si podle studijního plánu student volí ze širší nabídky 
předmětů. Potvrzením zápisu předmětu v IS MU se tento předmět stává pro studenta povinným. 
Povinně volitelné předměty lze absolvovat i na jiné než právnické fakultě.  
 
(4) Volitelný předmět je takový, který je takto určen již v nabídce kateder. Volitelným předmětem 
je i povinně volitelný předmět, který si student zapsal nad rámec stanoveného počtu předmětů 
nebo který si zapsal v rámci studijních programů absolvovaných na zahraniční vysoké škole kam 
byl právnickou fakultou, univerzitou nebo příp. i jinou fakultou  vyslán, a který nelze uznat jako 
povinný nebo povinně volitelný.  
 
 

Čl. 6 
Vedení přednášek 

 
(1) Přednášet v povinných předmětech jsou oprávněni v plném rozsahu profesoři a docenti. 
Odborní asistenti, kteří získali vědeckou hodnost Ph.D., Dr. nebo CSc., jsou oprávněni přednášet 
v plném rozsahu na základě výjimky udělené děkanem při vyhlašování studijního plánu na další 
akademický rok. 
 
(2) Přednášet v povinně volitelných předmětech jsou oprávněni v plném rozsahu profesoři, docenti 
a odborní asistenti, kteří získali vědeckou hodnost Ph.D., Dr. nebo CSc. 
 
(3) Jednotlivé přednášky mohou konat i významní odborníci z vědeckých pracovišť a praxe a 
ostatní učitelé fakulty. V plném rozsahu jsou oprávněni přednášet na základě výjimky udělené 
děkanem při vyhlašování studijního plánu na další akademický rok. 
 
 

Čl. 7 
Vedení seminářů a cvičení  

 
Semináře, cvičení, specializované semináře, kolektivní konzultace vedou v plném rozsahu učitelé 
fakulty, jakož i odborníci z vědeckých pracovišť a praxe. Jednotlivé semináře a cvičení v 
magisterském studiu mohou pod vedením garanta předmětu nebo jiného pověřeného učitele vést 
výjimečně také studenti v doktorském studiu. 
 
 

Čl. 8 
Odborná praxe 



 
(1) Součástí výuky v magisterském studiu je odborná praxe, která slouží k upevnění získaných 
odborných vědomostí. Způsob organizace odborné praxe může být blíže popsán ve studijním 
plánu. 
 
(2) Doba konání odborné praxe je určena studijním plánem. Příslušný proděkan může v 
jednotlivém případě na odůvodněnou žádost studenta rozhodnout i o jiné době, v níž bude 
odborná praxe konána. 
 
(3) Příslušný proděkan může uznat studentovi odbornou praxi vykonávanou ve třetím bloku 
studia, byla-li praxe vykonávána souvisle nejméně po dobu dvou kalendářních měsíců anebo 
průběžně (přerušovaně) po dobu jednoho roku.  
 
 

Čl. 9 
Některá ustanovení o registraci předmětů  

(1) Registrace předmětů a zápis konkrétního rozvrhu probíhá v termínech stanovených v 
harmonogramu akademického roku. 
 
(2) Garant předmětu je oprávněn dát studentovi časově omezenou výjimku tam, kde tento 
nesplňuje podmínku pro registraci povinného předmětu. Výjimka se uděluje  prostřednictvím IS 
MU.  Ve všech případech však musí být podmínky pro registraci splněny do 13. dne po zahájení 
výuky. 
 
(3) Garant předmětu je oprávněn povolit studentovi dodatečnou registraci do povinně volitelného 
předmětu, a to prostřednictvím IS MU. 
 
(4) Příslušný proděkan je oprávněn zaregistrovat studenta do povinně volitelného předmětu na 
jeho žádost v případě, že kapacita ostatních povinně volitelných předmětů je již vyčerpána a 
neabsolvování předmětu v posledním semestru bloku by mohlo ohrozit ukončení studia. 
 
 

Čl. 10 
Některá ustanovení o přerušení studia  

(1) Kromě přerušení studia na žádost studenta a přerušení studia dle článku 22 odst. 9 Studijního a 
zkušebního řádu MU je děkan oprávněn studentovi přerušit studium v těchto případech: 
a) student po splnění všech povinností předepsaných studijním plánem nemá pro další semestr 
zaregistrovány předměty v minimální hodnotě 15 kreditů, přičemž kredity za státní závěrečnou 
zkoušku se do tohoto počtu nezapočítávají, 
b) student složil pouze jednu část státní závěrečné zkoušky,  
c) studentovi chybí po ukončení X. semestru studia ke splnění všech povinností předepsaných 
studijním plánem jen ty předměty, které nemají stanovenou povinnou docházku, a student sám si 



nezaregistruje další předměty, přičemž kredity za státní závěrečnou zkoušku se do tohoto počtu 
nezapočítávají.  
 
(2) Doba přerušení je stanovena tak, aby měl student možnost zajistit si všechny náležitosti nutné k 
přístupu ke zkoušce či státní závěrečné zkoušce, tj. zejména příslušnou registraci.  
 
(3) Ve všech  případech, kdy o přerušení  studia žádá student, může být toto přerušeno jen za 
podmínky, že v příslušném studijním oboru následuje další ročník. 
 
(4) K žádosti o přerušení je student povinen přiložit všechny doklady vážící se k jeho postavení 
studenta fakulty. Ty budou uloženy ve studijním spise a budou mu vydány zpět po ukončení 
přerušení studia. 
 
(5) Po ukončení přerušení studia je student povinen zapsat se zpět ke studiu a to nejpozději do pěti 
dnů po ukončení přerušení. Neučiní-li tak, má se za to, že studia zanechal. 
 
(6) Po skončení přerušení studia je student povinen přizpůsobit se studijnímu plánu vyhlášenému 
pro příslušný akademický rok a semestr, kam je po přerušení zapsán. Pro vyrovnání podmínek  
může být individuálním rozhodnutím upravena organizace plnění studijních povinností studenta 
tak, aby v průběhu akademického roku bylo toto studium plně přizpůsobeno podmínkám 
aktuálního studijního plánu. 
 
  

Čl. 11 
Přestupy  

(1) Studentovi může být na jeho žádost povolen  přestup z jiné  právnické fakulty vysoké školy v 
České republice na Právnickou fakultu MU, pokud tím nedojde k obcházení účelu přijímacího 
řízení, a dovoluje-li to kapacita fakulty. V případě přestupu do magisterského studia  je možné 
povolit přestup jen ze stejného oboru studia. V případě přestupu do bakalářských studijních oborů 
závisí na posouzení děkana, zda je možný přestup i z jiných oborů, příp. i z jiných než právnických 
fakult.  
 
(2) Přestup je možné povolit jen k začátku výukového období semestru. 
 
(3) Žádost o přestup musí být doručena na Právnickou fakultu MU do posledního dne semestru 
předcházejícího tomu semestru, kam chce žadatel přestoupit, tj. do 31. 8. a 31. 1. příslušného 
roku. 
 
(4) K žádosti musí být přiloženo potvrzení o studiu, výpis složených zkoušek s dosaženým 
hodnocením, získaných zápočtů, sylaby předmětů, o jejichž uznání bude student žádat a souhlas 
fakulty, kde studoval, s přestupem. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti, je žadateli vrácena s 
výzvou k odstranění nedostatků, a to ve lhůtě 7 dnů. 
 
(5) O žádosti bude rozhodnuto nejpozději k začátku výukového období semestru.  



 
(6) Povolit přestup lze pouze tam, kde je možné studenta zařadit do navazujícího semestru, z 
něhož přestupuje, a není tím ohroženo pokračování v jeho studiu.  
 
(7) V případě přestupu z fakulty na jinou fakultu je student povinen oznámit tuto skutečnost 
studijnímu oddělení. Ve vyjádření k jeho přestupu bude určena i lhůta, během níž musí přestup 
proběhnout. V případě marného uplynutí lhůty je student povinen podat si novou žádost. 
 
 

Čl. 12 
Individuální studium  

(1) Prezenční studium může na fakultě probíhat i podle individuálního studijního plánu (dále také 
„ISP“). V rámci ISP jsou studenti zproštěni povinnosti navštěvovat povinné formy výuky.  
Podmínky pro získání zápočtu v individuálním studiu jsou garanti předmětu povinni uvést do 
popisu předmětu v IS MU. Zkoušky jsou studenti s ISP oprávněni skládat nejdříve ve zkušebním 
období toho semestru, v němž je příslušná zkouška předepsána. Výjimku může příslušný proděkan 
stanovit jen u předmětů, jejichž hlavní náplní je výuka cizího jazyka, pokud student splnil všechny 
předepsané prerekvizity. 
 
(2) ISP na jednotlivý semestr může být udělen zejména ze závažných studijních, zdravotních a 
sociálních důvodů. K žádosti musí být připojeny doklady osvědčující důvody, pro které student o 
ISP žádá. O udělení ISP rozhoduje příslušný proděkan. 
 
(3) O individuální studijní plán pro příslušný semestr je student povinen požádat nejpozději do 
začátku semestru. Rozhodnuto v daném případě musí být  k začátku výukového období semestru. 
Po zahájení výukového období semestru lze požádat o ISP jen v případě, že důvod k udělení  
nastal v průběhu semestru.  
 
(3) ISP může být udělen i pro studium jednotlivého předmětu. V tomto případě o žádosti 
rozhoduje garant předmětu.  
 
(4) Udělení individuálního studijního plánu je studentovi zaznamenáno do výkazu o studiu. 
Student je povinen se zaregistrovat do studijní skupiny pro studenty s individuálním studijním 
plánem.   
 
 

Čl. 13 
Individuální úprava studia  

(1) V případě, kdy je student vyslán Právnickou fakultou MU, Masarykovou univerzitou, MŠMT 
ČR či jinou vysokou školou ke studiu na zahraniční fakultu, je oprávněn požádat o individuální 
úpravu studia na Právnické fakultě MU.  
 



(2) Student volí v závislosti na délce pobytu na zahraniční fakultě některou z následujících 
možností úpravy studia: 
a) individuální studijní plán s odloženou dobou kontroly podmínek pro zápis do následujícího 
semestru v případě, že je student vyslán na dobu jednoho semestru, 
b) individuální studijní plán po dobu dvou semestrů s odloženou dobou kontroly jednoho či dvou 
semestrů v případě, že je student vyslán na dobu delší jednoho semestru, 
c) ponechání v semestru, do něhož byl zapsán v době, kdy byl vyslán do zahraničí, v případě, že je 
student vyslán na dobu alespoň dvou semestrů. 
 
(3) Konkrétní termíny, příp. další nutné podmínky, je oprávněn příslušný proděkan stanovit  v 
individuálním rozhodnutí.  
 
 

Čl. 14 
Některá ustanovení o uznávání zkoušek, zápočtů a blokových zkoušek 

 
(1) Zkoušky a zápočty v předmětech absolvovaných v předchozím studiu lze uznat, pokud od 
konce semestru, v němž bylo předchozí studium ukončeno, neuplynulo více než 10 semestrů.  
 
 (2) Blokovou zkoušku lze uznat za podmínky, že její jednotlivé součásti odpovídají složení 
blokové zkoušky na PrF MU a od jejího složení neuplynulo více než pět let. Uznání blokové 
zkoušky nenahrazuje nutnost uznání jednotlivých zápočtů a zkoušek z předmětů tvořících 
příslušný blok. 
 
(3) V případě, že nebylo užito klasifikační stupnice ECTS, nebo jiné stupnice, z níž vyplývá 
jednoznačně získané hodnocení, může být při uznání zkoušky určen i odpovídající klasifikační 
stupeň.   
   
 

 
Čl. 15 

Kontrola studia  
(1) Průběh studia každého studenta Právnické fakultě MU je zaznamenáván: 
a) ve studijní evidenci vedené v elektronické podobě v IS MU (viz článek 7 odst. 1 Studijního a 
zkušebního řádu MU) a  
b) ve výkazu o studiu dle § 57 odst. 1 b) zákona o vysokých školách. 
  
(2) Studijní evidence vedená v IS MU je základním prostředkem  kontroly studia realizované 
studijním oddělením.  Za podmínek článku 7  Studijního a zkušebního řádu MU jsou z ní 
pořizovány výpisy pro potřeby fakulty či studenta.  
 
(3) Zápisy do studijní evidence  předmětu  v IS MU provádějí: 
a) jednotliví vyučující uvedení v evidenci IS MU jako osoby oprávněné pro zápis ukončení 
předmětů, přičemž tam, kde je předmět zařazen jako prerekvizita k blokové zkoušce, se lhůta 



uvedená v článku 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu MU zkracuje, a to do následujícího 
pracovního dne, 
b) příslušná pracovnice studijního oddělení v případech uznání předmětu, blokových zkoušek, 
státních závěrečných zkoušek, odborné praxe  a v dalších situacích, kdy zápis do IS MU vyplývá z 
tohoto Studijního a zkušebního řádu nebo z rozhodnutí děkana.  
 
(4) Zápisy do studijní evidence průběhu studia v IS MU jsou oprávněni konat: 
a) děkan a příslušný proděkan, 
b) příslušná pracovnice studijního oddělení pověřená vedením a kontrolou studia v příslušném 
oboru či ročníku, či jiná pracovnice studijního oddělení určená vedoucí studijního oddělení, 
c) další osoby určené děkanem nebo příslušným proděkanem. 
 
(5)  Výkaz o studiu je základním dokladem studenta o vykonání zkoušky, blokové zkoušky či 
získání zápočtu. Výkaz student obdrží při nástupu ke studiu a je mu do něj vyznačen zápis ke 
studiu. U předmětů, kde je prerekvizitou pro konání zkoušky získání zápočtů, je garant předmětů 
oprávněn stanovit povinnost zápisu zápočtů do výkazu. V takovém případě prokazuje student 
splnění prerekvizity zápisem ve výkazu.  
 
(6) Student je oprávněn si nechat vyznačit do výkazu o studiu skutečnosti uvedené v IS MU a 
důležité pro průběh jeho studia, a to zejména zápis do semestru, splnění podmínek  uplynulých 
semestrů a individuální studijní plán.  
 
(7) V případě rozporu evidencí uvedených v odst. 1, zavede příslušný proděkan šetření. O 
výsledku šetření je vydáno rozhodnutí. Student je oprávněn podat žádost o přezkum k děkanovi 
fakulty. 
 
 

Část III 
Některá ustanovení týkající se zkušebního řádu 

 
Čl. 16 

Zápočty  
(1) Zápočet uděluje zpravidla vyučující, který během semestru vedl cvičení, seminář, resp. další 
povinnou formu výuky zakončenou zápočtem. V ostatních případech udělí zápočet garant 
předmětu nebo jím pověřený vyučující. 
 
(2) Náhradní termín pro udělení zápočtu nemusí být stanoven v případě, že student bez vážného 
důvodu nesplnil podmínky udělení zápočtu. To platí obdobně i v případě, že student po obdržení 
ISP nevyhledal bezprostředně po převzetí rozhodnutí garanta předmětu nebo vedoucím katedry 
určeného vyučujícího a neprojednal s ním podmínky svého ISP. 
 
 

Čl. 17 
Zkoušky 



 
(1) Student má právo odmítnout hodnocení a klasifikaci zkoušky. V takovém případě je hodnocen 
stupněm nevyhověl a podrobí se nové (opravné) zkoušce. Tím není dotčeno právo studenta na 
revizi hodnocení dle článku 25 Studijního a zkušebního řádu MU. 
 
(2) V případě písemné nebo kombinované zkoušky je zkoušející povinen seznámit studenta na jeho 
žádost s důvody příslušné klasifikace. 
 
 

Čl. 18 
Blokové zkoušky  

(1) Jednotlivé bloky magisterského studia jsou zakončeny blokovými zkouškami, jsou-li  takto 
určeny studijním plánem. Těmito zkouškami se ověřuje, získal-li student komplexní vědomosti a 
dovednosti požadované daným studijním oborem pro stěžejní předměty určené studijními plány 
příslušného bloku studia.  
 
(2) Bloková zkouška se řídí ustanoveními o "souborné zkoušce" Studijního a zkušebního řádu 
MU, nestanoví-li tento řád jinak. 
 
(3) Student je povinen vykonat první a druhou blokovou zkoušku nejpozději do konce  
zkušebního období druhého semestru následujícího po ukončení semestru, jehož součástí podle 
studijních plánů je tato bloková zkouška.  
 
(4) K blokové zkoušce se může přihlásit student, který splnil všechny podmínky předepsané 
studijním plánem v daném studijním oboru (zápočty, zkoušky) pro příslušný blok studia.  
 
(5) Termíny blokových zkoušek se vypisují ve všech zkušebních obdobích a jsou publikovány 
nejpozději jeden měsíc před zahájením zkušebního období. Konkrétní složení komisí je 
zveřejňováno  nejpozději tři dny před zahájením zápisu nebo před zahájením zkušebního období. 
 
(6) Student je povinen přihlásit se k blokové zkoušce nejpozději dva dny před jejím zahájením. 
V případě, že komise nebudou plně obsazeny, může příslušný proděkan rozhodnout o tom, že 
bloková zkouška se bude konat pouze před jednou z těchto komisí.  
 
(7) Bloková zkouška je ústní a veřejná. V komisi, před kterou probíhá, musí být zastoupeni 
představitelé všech zkoušených předmětů. Skladba zkoušených studijních předmětů je uvedena ve 
studijním plánu.  
 
 

Čl. 19 
Hodnocení blokové zkoušky  

(1) Komise rozhoduje o výsledku blokové zkoušky na neveřejném zasedání v den konání blokové 
zkoušky, obvykle po vyzkoušení všech studentů zapsaných k danému termínu. Komise při svém 



hodnocení přihlíží k výsledkům všech částí blokové zkoušky. Výsledek blokové zkoušky veřejně 
vyhlásí předseda komise.  
 
(2) Bloková zkouška se klasifikuje jako celek klasifikačními stupni výborně, velmi dobře, dobře a 
nevyhověl. 
 
(3) Stupněm výborně je klasifikován student, který prokázal výborné znalosti ve všech částech 
zkoušky. Jsou-li o stupni výborně pochybnosti, rozhodne o klasifikaci předseda komise. 
 
(4) Stupněm nevyhověl je klasifikován student, který v kterékoli části zkoušky prokázal 
nedostatečné znalosti. V případě nedosažení shody o výsledku zkoušku komise hlasuje. Stupněm 
nevyhověl je klasifikován student, jehož takto hodnotí nadpoloviční většina členů komise. 
 
(5) Výsledek blokové zkoušky a její datum se zapisují do výkazu o studiu. Předseda a členové 
komise připojí k tomuto zápisu své podpisy. Výsledek zkoušky i podpisy se zároveň zaznamenají i 
do zápisu o blokové zkoušce. Výsledek nevyhověl/a se do výkazu o studiu nezapisuje.  
 
(6) Výsledek blokové zkoušky do IS MU zapisuje pracovnice studijního oddělení. 
 
 

Čl. 20 
Státní závěrečná zkouška 

 
(1) Státní závěrečná zkouška (dále jen “státní zkouška”) je veřejná. Skládá se ze dvou částí: 
obhajoby diplomové práce nebo bakalářské práce a z ústní zkoušky z předmětů určených studijním 
programem příslušného akreditovaného studijního oboru. 
 
(2) Umožňuje-li studijní plán volbu skladby ústní zkoušky z více předmětů, je student oprávněn si 
volit skladbu předmětů ústní části státní zkoušky. Volba je neměnná a je realizována způsobem a v 
termínech určených příslušným proděkanem. 
 
 

Čl. 21 
 
(1) Státní zkouška se koná před komisí pro státní zkoušky. Komise je nejméně tříčlenná a skládá 
se z předsedy, odpovědného za průběh zkoušky a zpracování písemných záznamů o zkoušce, a z 
dalších členů zastupujících zpravidla jednotlivé předměty.  
 
(2) Předsedy komisí jmenuje a odvolává na návrh děkana z profesorů a docentů rektor univerzity. 
 
(3) Členy komisí jmenuje a odvolává děkan po vyjádření vědecké rady z řad profesorů, docentů a 
významných odborníků. 
  



(4) Složení komise pro konkrétní státní zkoušku určuje příslušný proděkan na návrh vedoucích 
kateder. Složení komise bude zveřejněno bezodkladně po jejím ustavení, nejpozději však tři dny 
před konáním státní zkoušky. 
 
(5) Koná-li se obhajoba diplomové práce nebo bakalářské práce společně s ústní částí státní 
zkoušky, je členem komise i zástupce katedry, na níž je diplomová práce nebo bakalářská práce 
zpracována (zpravidla vedoucí práce nebo oponent). 
 
(6) Je-li obhajoba diplomové práce nebo bakalářské práce konána odděleně od ústní části státní 
zkoušky, probíhá před komisí splňující výše uvedené požadavky na komisi pro státní zkoušky. 
Komise se skládá z předsedy a dvou členů, kterými jsou zpravidla vedoucí diplomové práce 
(bakalářské práce) a oponent. Konkrétní složení komise určuje v tomto případě vedoucí katedry. 
Složení komise se zveřejňuje bezodkladně po jejím ustavení, nejpozději však tři dny před konáním 
obhajoby. Tato komise je považována za součást komise uvedené v odstavci 1. To platí i pro 
výsledky jejího hodnocení. 
 
 

Čl. 22 
Diplomová práce a bakalářská práce 

 
(1) Diplomovou prací se ověřuje schopnost studenta formulovat ucelený odborný text, pracovat s 
odbornou literaturou, jakož i aplikovat získané vědomosti a obhájit své vlastní přístupy k řešení. 
Bakalářskou prací se ověřuje schopnost studenta formulovat ucelený odborný text, pracovat 
s odbornou literaturou, jakož i aplikovat získané vědomosti v praxi. 
 
(2) Témata diplomových prací a bakalářských prací vypisují učitelé fakulty:  
a) pro jednotlivé obory magisterského studia nejpozději do 31. ledna,  
b) pro jednotlivé obory bakalářského studia nejpozději do 30. září. 
Za zveřejnění témat odpovídá vedoucí katedry. 
 
(3) Student si vybere z vypsaných témat, popř. navrhne katedře téma vlastní do: 
a) 31. března v oborech magisterského studia. 
b) 31. října  v oborech bakalářského studia. 
Vedoucím práce na dané téma je ten vyučující, který studentem navržené téma přijal, popř. téma 
vypsal.   
 
(4) Vedoucí  katedry (příp. garant oboru) zveřejní seznam přidělených témat do: 
a) 30. května v oborech magisterského studia, 
b) 7. listopadu  v oborech bakalářského studia. 
 
(5)  Diplomanti jsou povinni odevzdat návrh osnovy  práce, jejíž téma sami navrhli do: 
a) 31. května v oborech magisterského studia, 
b) 15. listopadu v oborech bakalářského studia. 
 



(6) Vedoucí diplomové práce a bakalářské práce určí diplomantovi zadání práce, jakož i další 
podrobnosti do: 
a) 30. června v oborech magisterského studia, 
b) 30. listopadu  v oborech bakalářského studia. 
 
(7) Po vyjádření vedoucího katedry je zadání postoupeno děkanovi fakulty ke konečnému 
rozhodnutí o zadání.  
 
(8) Schválí-li děkan předložené zadání, je katedra povinna zajistit předání diplomantovi do: 
a) 1. září následujícího akademického roku v oborech magisterského studia, 
b) 15. ledna pátého semestru v oborech bakalářského studia.  
 
(9) Vedoucí katedry bez zbytečného odkladu předá zadání diplomových prácí a bakalářských prací 
studijnímu oddělení. 
 
 

Čl. 23 
Rozsah a úprava diplomové práce a bakalářské práce  

(1) Rozsah diplomové práce je nejméně 50 stran strojopisu sepsaných v souladu s publikovanou 
směrnicí děkana v oborech magisterského studia. 
 
(2) Rozsah bakalářské práce je nejméně 30 stran strojopisu sepsaných v souladu s publikovanou 
směrnicí děkana v oborech bakalářského studia. 
 
(3) Práce se odevzdává ve dvojím vyhotovení, z nichž alespoň jedno je v pevné vazbě. Součástí 
práce je čestné prohlášení diplomanta, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou 
použitou literaturu, zadání diplomové práce a resumé v cizím světovém jazyce. 
 
 

Čl. 24 
Termíny odevzdání diplomových prací a bakalářských prací 

 
(1) Diplomová práce musí být odevzdána na sekretariátu katedry, na níž byla zadána, do 31. 
března desátého semestru studia v oborech magisterského studia, 
 
(2) Bakalářská práce musí být odevzdána na sekretariátu katedry, na níž byla zadána, do 15. dubna 
šestého semestru studia v oborech bakalářského studia. 
 
(3) O odevzdání práce je povinen vedoucí katedry informovat studijní oddělení.  
 
(4) Pokud student neodevzdá práci v termínech uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, určí mu na 
jeho žádost vedoucí katedry náhradní termín pro odevzdání. 
 



(5) Pokud student nepožádá o náhradní termín odevzdání, případně neodevzdá práci ani v 
náhradním termínu, přesouvá se termín odevzdání diplomové práce na termín uvedený v odst. 1 a 
termín odevzdání bakalářské práce na termín uvedený v odst. 2.  
 
 
 

Čl. 25 
Posudky 

 
(1) Vedoucí katedry, který má oprávnění působit u státní zkoušky jako předseda, zabezpečí na 
odevzdanou diplomovou práci a bakalářskou práci vypracování dvou posudků. Jeden posudek 
vypracuje vedoucí diplomové práce, druhý oponent, kterého určí vedoucí katedry z řadu učitelů 
fakulty, popř. odborníků z vědeckých pracovišť nebo praxe. Děkan  fakulty určí jiného pracovníka 
katedry ke splnění těchto úkolů tam, kde nemá vedoucí katedry oprávnění působit jako předseda u 
státní závěrečné zkoušky.  
 
(2) Povinnou součástí obou posudků je konstatování, zda je práce doporučena k obhajobě. 
Povinnou součástí posudku oponenta je návrh hodnocení. Další náležitosti posudků konzultanta a 
oponenta je oprávněn stanovit děkan svým metodickým pokynem.  
 
(3) Pokud oponent nebo vedoucí diplomové práce a bakalářské práce nedoporučuje práci k 
obhajobě, musí podrobněji rozvést důvody, proč tak činí, jaké nedostatky práce má a v jakém 
směru má být práce změněna. Pokud tak oponent neučiní a nedostatek na výzvu vedoucího 
katedry neodstraní, je vedoucí katedry oprávněn stanovit dalšího oponenta. Jeho posudek potom 
nahrazuje posudek nedoporučující. 
 
(4) Posudky se vypracovávají písemně ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení se zakládá do 
protokolu o státní  zkoušce. 
 
(5) K obhajobě jsou připuštěny práce, které oba posudky doporučily k obhajobě.  
 
 

Čl. 26 
 
(1) Ke státní zkoušce (k obhajobě diplomové práce nebo bakalářské zkoušce anebo k ústní části) 
může být připuštěn student, který splnil všechny podmínky předepsané studijním plánem. Splnění 
těchto podmínek je student povinen prokázat nejpozději jeden den před termínem státní závěrečné 
zkoušky (obhajoby diplomové práce nebo bakalářské práce anebo ústní části).  
 
(2) Studijní oddělení provede záznam o splnění podmínek do výkazu o studiu. 
 
 
 

Čl. 27 
Obhajoba diplomové práce a bakalářské práce 



 
(1) Koná-li se obhajoba diplomové práce nebo bakalářské práce společně s ústní částí státní 
zkoušky, proběhne nejprve obhajoba. 
 
(2) O průběhu obhajoby diplomové práce a bakalářské práce se sepíše protokol, který obsahuje 
výsledek obhajoby, datum a podpisy předsedy a členů komise, před níž byla práce obhajována, a 
v případě uvedeném v odst. 4 tohoto článku i rozhodnutí o dalším postupu.  
 
(3) Diplomová práce a bakalářská práce a jejich obhajoba se klasifikují stupni uvedenými v článku 
24 Studijního a zkušebního řádu MU. 
 
(4) Je-li diplomová práce nebo bakalářská práce při obhajobě klasifikována stupněm nevyhovující, 
rozhodne komise zároveň o tom, zda se práce vrátí diplomantovi k přepracování anebo zda bude 
opakována pouze obhajoba práce. O tomto rozhodnutí učiní záznam do protokolu.  
 
 

Čl. 28 
Některá ustanovení o hodnocení státní závěrečné zkoušky  

(1) Jednotlivé předměty ústní části státní závěrečné zkoušky se klasifikují stupněm výborně, velmi 
dobře, dobře a nevyhovující.   
 
(2) Státní závěrečná zkouška je jako celek hodnocena klasifikačními stupni uvedenými v článku 24 
Studijního a zkušebního řádu MU. 
 
(3) Stupněm výborně je hodnocen student, který byl hodnocen ve všech jednotlivých předmětech i 
při obhajobě stupni výborně. 
 (4) Stupněm nevyhovující je hodnocen student, který byl v kterémkoli předmětu ústní části 
klasifikován stupněm nevyhovující. V tomto případě opakuje student celou ústní část státní 
závěrečné zkoušky.  
 
(5) V případě, že aritmetický průměr hodnocení jednotlivých předmětů a obhajoby diplomové 
práce je v ostatních případech x,5 a výše, je student hodnocen vždy následujícím klasifikačním 
stupněm. 
 
(6) O průběhu a hodnocení státní závěrečné zkoušky rozhoduje komise hlasováním na neveřejném 
zasedání v den konání zkoušky.  
 
(7) O průběhu a hodnocení státní závěrečné zkoušky se sepíše protokol, jehož součástí je popis 
průběhu jednotlivých zkoušek, hodnocení, podpisy členů komise a předsedy. 
 
 

Společná ustanovení  



Čl. 29 
Používání právních předpisů u zkoušek a opakování zkoušek  

(1) Student má právo používat při výkonu ústní zkoušky nekomentované právní předpisy. Jestliže 
není povolena příprava nebo použití nekomentovaných právních předpisů při přípravě, je to garant 
předmětu povinen oznámit při vyhlášení formy zkoušky.  
 
(2) Jestliže není povoleno použití nekomentovaných právních předpisů u písemné zkoušky, je to 
garant předmětu povinen oznámit při vyhlášení formy zkoušky. 
 
(3) U blokové a státní závěrečné zkoušky má student právo používat nekomentované právní 
předpisy při přípravě i výkonu zkoušky. 
 
(4) Student, který byl u blokové zkoušky nebo státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm 
„nevyhověl“, příp. nevyhovující“, může příslušnou zkoušku opakovat nejdříve třetí den od jejího 
konání. 
 

 
Čl. 30 

Narušení průběhu zkoušky  
(1) Student, který podvodem nebo jiným závažným způsobem narušil řádný průběh zkoušky, je 
klasifikován stupněm nevyhovující, příp. nevyhověl. 
 
(2) Pokud vznikl spor o průběh zkoušky v případech uvedených v předchozím odstavci, vedoucí 
katedry nebo předseda komise předloží případ děkanovi, který zváží další postup, včetně možnosti 
předložení disciplinární komisi.  
 
 

Část IV 
Závěrečná ustanovení 

 
Čl. 31 

Doručování  
(1) Rozhodnutí a jiné dokumenty týkající se průběhu studia jsou studentovi doručovány do 
vlastních rukou na studijním oddělení. Povinnost doručení je splněna, pokud uchazeč nebo student 
rozhodnutí převezme nebo jeho přijetí odmítne. 
 
(2) Rozhodnutí dle § 68 odst. 3 písm. f) až h) zákona o vysokých školách, a dále vyjádření k 
přestupu na jinou fakultu dle čl. 11 odst. 7, rozhodnutí o ukončení studia a rozhodnutí o neudělení 
výjimky, se doručují  prostřednictvím organizace vlastnící poštovní licenci na studentem hlášenou 
adresu, nevyžádá-li si student doručení do vlastních rukou na studijním oddělení.  
 
(3) V ostatním platí ustanovení článku 21 Statutu MU. 



 
 

Čl. 32 
Pravomoci proděkanů  

(1) S výjimkou rozhodování o ukončení studia je děkan oprávněn ve všech případech rozhodování 
dle Studijního a zkušebního řádu MU a Studijního a zkušebního řádu PrF MU přenést své 
pravomoci na příslušného proděkana, který rozhoduje v jeho zastoupení. 
 
(2) Právo studenta na přezkum rozhodnutí tím není dotčeno. 
 

Čl. 33 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Zrušuje se Studijní řád Právnické fakulty (vnitřní předpis č. 2), schválený Akademickým 
senátem fakulty dne 6. 12. 1999 a Akademickým senátem univerzity dne 19. 12. 1999. 
(2) Zrušuje se Zkušební řád Právnické fakulty (vnitřní předpis č. 3), schválený Akademickým 
senátem fakulty dne 6. 12. 1999 a Akademickým senátem univerzity dne 19. 12. 1999. 
(3) Řízení zahájené přede dnem platnosti a účinnosti tohoto Studijního a zkušebního řádu se 
posuzuje podle dosavadních předpisů. 
 

Čl. 34 
Účinnost 

 
(1) Podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schválil tento Studijní řád 
Akademický senát fakulty na svých zasedáních dne 26. října 2004 a 22. února 2005. 
(2) Podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schválil tento Studijní řád 
Akademický senát univerzity dne ……….. 
(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem 
Masarykovy univerzity. 
 


