
Komentář k úpravám navrženým předsedou Studentské komory                      
a předsedou Legislativní komise AS MU k návrhu novelizace Studijního  
a zkušebního řádu pro bakalářské a magisterské studijní programu MU 

 
 

Podkladový materiál pro mimořádné zasedání AS MU dne 26. června 2003   
K čl. 1 odst. 3:  
Nově navrhované ustanovení je samo o sobě zbytečné, neboť osobní rozsah působnosti předpisu již vyplývá z jeho jednotlivých ustanovení. 
 Má-li však být rozsah působnosti řádu vymezen výslovně, nelze tak činit původně navrženou 
formulací, která je nesprávná, neboť:  
- opomíjí, že jedním z hlavních povinnostních subjektů je sama MU, která programy uskutečňuje 
- nebere v úvahu, že fakulty nemohou mít zaměstnance, neboť nejsou právnickými osobami (osobou je pouze MU) 
¨- opomíjí, že řád se vztahuje i některé osoby, o nichž to původní znění návrhu tohoto odstavce nestanoví, ale vyplývá to výslovně z jiných ustanovení řádu (např. čl. 10 odst. 1 - 
subjektem je uchazeč, který ještě ale studentem není; čl. 13 odst. 5 - subjektem je osoba s přerušeným studiem, která rovněž t. č. studentem není atd.) 
 
K čl. 2: Formulační úpravy. 
 
K čl. 3: Formulační úpravy v zájmu zachování legislativně technického standardu. 
 
K čl. 4:  - k odst. 3 písm. c): Vložen termín "popis předmětu", na který následně odkazuje čl. 9 odst. 2 
věta druhá. Změna v zájmu zjednodušení legislativního vyjádření.  
- k odst. 5: Formulační změna s ohledem na standardní legislativní terminologii. 
 
K čl. 5:  
- k odst. 2:  
Písm. a) - Fakulty odpovědné za uskutečňování programu musí být vždy uvedeny přímo v rozhodnutí o akreditaci a tedy není nutné odkazovat na akreditační materiály, což je pojem 
širší.  
Písm. b) - Původně navrhované znění vychází z konstrukce, která podle zákona o vysokých školách nepřipadá v úvahu (neboť obory nejsou nikdy akreditovány samostatně, ale vždy jako 
součást určitého programu). Víceoborové studium sestávající z oborů náležejících různým programů jako takové není představitelné.  
 V úvahu připadá  



 
- studium v rámci jednoho programu, které zahrne více oborů, z nichž některé jsou původně uskutečňovány v rámci programu jiného (či spíše fakulty, např. program akreditovaný na MU 
a uskutečňovaný na FSS, ale zahrnující obory fakticky vyučované na FF apod.) - studium jednoho oborů v rámci programu, který je společně uskutečňován dle akreditačního 
rozhodnutí více fakultami, - případně kombinace obou těchto možností, tj. víceoborové studium v rámci programu 
společně uskutečňovaného více fakultami.   
Na druhou, analogicky i třetí možnost dopadá písm. a) článku, možnost první upravena nově navrhovaným zněním není. Navrhuje se úprava navrženého znění tak, aby tento nedostatek 
byl odstraněn.   
- k odst. 3 a 4: Odstraňuje se nevhodné používání slova "zvláštní".  
- k odst. 5: Původní návrh vycházel z nesprávné konstrukce původního návrhu novelizace odst. 2 (písm. b). Nehledě k výše uvedeným výhradám, je třeba konstatovat, že zavádění 
pojmu "mateřská fakulta" jako legislativní zkratky by bylo naprosto nevhodné vzhledem k tomu, že tento pojem se už dále v žádném jiném ustanovení řádu neužívá.  
 Navrhuje se úprava odpovídající nově navržené formulaci odst. 2 článku: tj. za situace, kdy 
podle akreditačního rozhodnutí je program uskutečňován společně více fakultami, tyto fakulty se dohodnou, na které z nich bude student zapsán. 
 - k odst. 6 a 7: Náležitosti dohod meziuniverzitních a mezifakultních jsou věcně stejné (až na 
jeden bod) a tedy není důvod rozdělovat úpravu do dvou odstavců, které by reprodukovaly totéž znění. Navrhuje se formální úprava. 
 
K čl. 6:  - k odst. 3: Nelze se odvolávat na "pravidla fakulty", což je vágní pojem nejasného obsahu a 
normativní síly. Úprava, na níž toto ustanovení dopadá, má být podle zákona o vysokých školách provedena vnitřním předpisem nebo studijním programem.  
 Navrhuje se tedy, aby kreditová hodnota předmětu byla stanovena studijním programem 
(akreditační materiály), a chybí-li takové určení, aby se subsidiárně použily principy ETCS, na které odkazuje odst. 1 článku.  
 - k odst. 4: Formulační změny, částečně navazující na úpravy navržené v čl. 5. Rovněž je 
nahrazen nevhodný pojem "úspěšné ukončení studia" za legální termín "řádné ukončení studia". 
 - k odst. 5: Formulační změny v zájmu zachování legislativního standardu. 
 
K čl. 7 odst. 4: Studijní oddělení jako bezsubjektní organizační útvar není způsobilé mít vůli.   
Dále formulační změna v druhé části věty.  
K čl. 9 odst. 2: V první části věty formulační změna.   



Dále pak se nelze pro určení povinnosti studenta odvolávat na "pravidla fakulty" (viz 
komentář k navrhované změně v čl. 6 odst. 3) a navrhuje se použít odkazu na popis předmětu jako součást materiálů studijního programu. 
 
K čl.  10:  - k odst. 1: Navrhuje se nezařazovat nově navrhovanou větu čtvrtou, která formuluje pravidlo 
naprosto samozřejmé a bez jakékoli pochybnosti vyplývající ze samotného zákona o vysokých školách a systému organizace studia na VŠ, který zákon zavedl. Navíc toto pravidlo 
je promítnuto do nesčetných jiných výslovných ustanovení řádu. Je zcela zbytečné takto banální věc ještě jednou opakovat. 
 - k odst. 3: Nepřipadá v úvahu, aby rozhodování o právech a povinnostech studenta, kde 
přímým důsledkem negativního rozhodnutí je ukončení studia, bylo založeno na volné úvaze rozhodujícího orgánu, bez stanovení jakýchkoli kritérií, jimiž se přitom má řídit. 
 
K čl. 11:   - k odst. 5: Formulační úprava. 
 - k odst. 7: Vypuštění věcně nadbytečného slova. 
 - k odst. 9: Formulační úprava s vymezením kompetence. 
 
K čl. 12 odst. 3: Formulační změny. 
 
K čl. 14: Formulační změny. Terminologie tohoto ustanovení dle navrhované novelizace byla 
místy dost příšerná (srov. použití slova "automaticky" v souvislosti s vydáváním rozhodnutí; ev. pojem "kreditový zisk" apod.).  
 - k odst. 5: Opět není možné odkazovat na jakási "pravidla fakulty", věcně připadá v úvahu 
studijní program.  
K čl. 16:  
- k odst. 2: Formulační změna v zájmu počeštění textu.  
- k odst. 3: Je třeba odkázat na rozhodnutí, nikoli na proces, který k takovému rozhodnutí vede. 
 - k odst. 7: Formulační změna. 
 
K čl. 22:  
- k odst. 2 písm. b): Formulační změna.  
- k odst. 3 větě druhé: Navrhuje se vypuštění původně navrženého ustanovení. Pro takové omezení není věcný důvod, zejména s ohledem na to, že postup při státních zkouškách a 
následnost jejich částí mohou s souladu s větou první i tak stanovit jednotlivé programy dle svých potřeb a zvláštností.  



 
K čl. 25 odst 1: Formulační úprava.  
 
K čl. 29: Formulaci závěrečných ustanovení je třeba přizpůsobit tomu, že se jedná o 
novelizaci (tj. částečné nahrazení některých ustanovení stávajícího předpisu jinými ustanoveními, nebo vypuštění některých ustanovení, přičemž však předpis jako celek zůstává 
v platnosti), nikoli o vydání nového předpisu (srov. označení samotného návrhu).    
 


