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Nový návrh jednotného 
dokumentu místo dvou novel                        

Proč novelizace obou dosavadních řádů ?
� Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia
� uznávání předmětů inividuálním rozhodnutím bez „expirační doby“
� ECTS stupnice
� důsledně uplatňovaný princip kumulace kreditů
� zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces)
� Administrativní důvody
� zjednodušení procesů: větší možnost rozhodování studenta = menší zátěžadministrativy (opětovný zápis, přerušení)
� novela zákona č. 111/1998 Sb. 

Proč návrh jednotného dokumentu ?
� Věcné důvody
� převaha společných ustanovení pro všechny typy programů,
� specifika DSP jasně definovaná (OR, školitelézávěr studia,
� zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces, závěry EUA),
� Formální důvody
� Zákon č. 111/1998 Sb. § 17 odst. 1 písm. f) …studijní a zkušební řád (v novele písm. e))

Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 1
� SaZŘ fakult                                                         není již vnitřním předpisem, fakulta se řídířádem školy 
� Studijní programy                                     zveřejnění na úřední desce školy/fakult, včetně typu, seznamu oborů, forem výuky, standardní doby studia
� Standardní doba studia v DSP                           tři roky→ tři nebo čtyři roky
� Studium v zahraničí

ve spolupráci se zahraniční VŠ, společný titul

Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 2
� Zveřejňování závěrečných pracív 111/1998 Sb. zahrnuto nově, 5 pracovních dnů před obhajobou na určeném místě, po obhajobě v databázi prací, možnost kopírování
� Komise pro státní zkoušky                        

MŠMT jmenuje odborníky → může jmenovat
� Doklady o ukončení studia, o studiu                                              

vysvědčení o SZZ → dodatek k diplomuvysvědčení se ruší, dodatek k diplomu povinný
� Žádost o přezkum rozhodnutípři nesplnění podmínek pokračování ve studiu 

– vždy odkladný účinek

Způsob projednávání změn a sjednocení řádů
� Novela SaZŘ pro bc a mgr programy
� zpracování připomínek fakult, většina respektována
� pracovní skupina: proděkani pro studium, Z. Brázdová, J. Nantl, J. Musilová, zástupce studentské komory AS MU
� Novela SaZŘ pro DSP a sjednocení
� v těsné návaznosti na postup při novelizaci bc-mgr části
� užší pracovní skupina+konzultanti: (J. Zlatuška, J. Musilová)+(I. Telec, J. Nantl)
� širší pracovní skupina a připomínkové řízení: proděkani pro DSP a VaV
� Informovanost vedení fakut
� proděkani pro studium
� proděkani pro DSP a VaV
� Závěrečné připomínkové řízení – děkani
� Projednání s legislativní komisí AS MU
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Struktura navrhovaného dokumentu
� Část 1. Základní ustanovení
� Část 2.     Obecná ustanovení o průběhu  studia
� Hlava I:     Organizace a evidence studia
� Hlava II:    Průběh studia
� Hlava III:  Hodnocení průběhu studia
� Hlava IV:   Řádné ukončení studia v bakalářských a   magisterských programech
� Hlava V: Zvláštní ustanovení pro studium v doktorských studijních programech
� Část 3.    Rigorózní řízení
� Část 4.    Závěrečná a přechodná ustanovení

Obsah jednotlivých částí -charakteristika
� Část 1. Část 2. (Hlavy I až IV)

novelizovaný SaZŘ pro bakalářské a magisterskéstudium s doplněním formulací vztahujících se k DSP (minimum doplňků)
� Část 2. (Hlava V)

oborové rady, školitel, závěr studia, dvojí doktorát, evropský doktorát
� Část 3.                                                         rigorózní řízení (jen ustanovení společná fakultám, specifika-fakulty)
� Část 4.                                                   zveřejňování závěrečných prací, standardnízávěrečná a přechodná ustanovení+kredity v DSP v přechodovém období

Konkrétní změny - 1
� Kumulace kreditů:započtení kreditů do všech studií, pro zápis do semestru je rozhodující souhrnný počet kreditů (čl. 6 odst. 5, čl. 12 : 15 kreditů ve všech souběžných studiích souhrnně !!)
� Druhé opravné termíny:omezeno na celkový počet daný standardní dobou studia – čl. 16 odst. 10: v bc studiu celkem tři „životy“, v mgr dva
� Expirační doba předmětů:není stanovena, rozhoduje se případ od případu
� Podmínky pro vyznamenání:podstatné: průměr 1,2 (čl. 24 odst. 4)
� Další změny:drobné k usnadnění administrativy, Studijní katalog (v ISMU u předmětů kompetence, nepovinný v tištěné podobě, aktualizace semestrálně), …
� Komise pro SZZ:
nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivněnejmenuje

Konkrétní změny - 2
� Klasifikační stupnice
univerzální pro předměty i SZZ a součásti

4,0Fneuspokojivě2,0Cdobře
3,0Evyhovující1,5Bvelmi dobře
2,5Duspokojivě1,0Avýborně

hodnotaoznstupeňhodnotaoznStupeň

Konkrétní změny – 3 
� Studium v DSP  (čl. 25 – 33)
� přesnější úprava závěru studia, včetně obhajoby disertačnípráce, požadavků na posudky (čl. 30 – 32)
� meziuniverzitní studium ve spolupráci se zahraniční VŠ, doktorát s dvojím vedením (společný doktorát), evropský doktorát (čl. 29)
� jazykové kompetence (čl. 28 odst. 3)
� příprava disertační práce - kredity polovina až dvě třetiny minimální kreditové hodnoty studia (čl. 28 odst. 2)
� kredity v přechodovém období (čl. 43 odst. 1 a 2) 
� zkušební termíny – kdykoli po dohodě, individuální plán mápřednost před harmonogramem akademického roku
� v komisích pro státní doktorkou zkoušku a obhajobu disertačnípráce nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivně nejmenuje  

Konkrétní změny – 4 
� Rigorózní řízení
� proč do SaZŘ – vazba na akreditaci mgr programů, řád je nejen studijní, ale také zkušební
� rigorózní práce vs teze disertační práce
� Zveřejňování závěrečných prací
� zveřejnění před obhajobou, respektující skutečnost, že obhajoba je veřejná – vyložení fyzicky nebo elektronicky 5 dnípřed obhajobou (čl. 38 odst. 2)
� zveřejnění po obhajobě bez ohledu na výsledek obhajoby (přihláška k obhajobě je souhlasem se zveřejněním); předtím přihláška k oponentnímu řízení – ochrana studenta (možnost odstoupení) 
� Studenti se specifickými nároky
� povinnost vydat směrnici rektora (čl. 42)
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Předloženo Akademickému 
senátu MU pro jednání


