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Návrh novely Studijního a zkušebního řádu MU 
pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 

předkládaný rektorem MU Akademickému senátu MU 
 

ve znění úprav navržených předsedou Studentské komory a 
předsedou Legislativní komise AS MU 

 
26. května 2003 

 
 

Podkladový materiál pro mimořádné zasedání AS MU dne 26. června 2003  
 

Část první 
Obecná ustanovení 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
(1) Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 

(dále jen “řád”) stanoví pravidla studia v bakalářských a magisterských studijních 
programech (dále jen “programy”) uskutečňovaných fakultami Masarykovy univerzity v 
Brně. Tato pravidla platí obdobně i pro studium v programech, které uskutečňuje 
Masarykova univerzita  v Brně (dále jen “MU”). 

(2) Řád vychází zejména ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“zákon”) a  Statutu Masarykovy univerzity v Brně (dále jen “statut”). 
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(3)  Řád je závazný pro MU, její součásti, studenty a zaměstnance, jakož i pro jiné osoby, 
o nichž to ustanovení tohoto řádu stanoví.  

 
Zdůvodnění  změn 

ad (3) Odstavec je přidán zejména pro akademické pracovníky po zkušenosti, že někteří akademičtí pracovníci studijní  
řád nečtou a porušují jej, zejména pokud jde o vypisování termínů, nezadávají hodnocení do IS MU, apod. 
 
 

Článek 2 
Základní ustanovení 

(1) Za organizaci, administrativu a kontrolu studia v programu odpovídá na fakultě děkan 
nebo  jím určený proděkan, na MU rektor nebo jím určený prorektor. Děkan může 
pověřit odpovědností za organizaci studia nebo její výslovně vymezenou část 
vyjmenované akademické pracovníky. 

(2) Informace, jejichž zveřejnění řád ukládá, se zveřejňují prostřednictvím Informačního  
systému MU (dále jen “IS MU”), nestanoví-li řád jinak. 

(3) V případech, kdy  tak stanoví příslušné předpisy, jsou informace zveřejňovány také 
prostřednictvím 

             a) úřední desky MU, příp. úředních desek fakult nebo 
             b) studijních katalogů fakult nebo 
             c) institucionálních www-stránek MU, příp. fakult. 
 

Zdůvodnění změn 
ad (1) Odpovědností za každou záležitost musí být pověřena konkrétní osoba. V případě organizace, administrativy a 
kontroly studia je to bezesporu akademický funkcionář - děkan. Ten může svou pravomoc a odpovědnost delegovat na 
proděkana, nikoli na skupinu charakterizovanou slovy “...se  zaměstnanci příslušného pracoviště ...”. Organizace výuky 
probíhá na fakultách obvykle v rámci kateder, ústavů, sekcí. Proto je třeba dát děkanům možnost, aby  tuto 
odpovědnost jasně vymezili. “Vyjmenovanými” akademickými pracovníky se rozumí např. garanti studijních 
programů, vedoucí pracovišť, apod., podle zvyklostí zavedených na fakultě. 
 
 

Článek 3 
Časové rozvržení akademického roku 

Odstraněno: Řád je závazný pro všechny studenty 
bakalářských a magisterských programů MU, pro všechny akademické pracovníky a pro 
ostatní pracovníky MU a fakult MU, kteří se účastní realizace 
programů.

Odstraněno: explicitně

Odstraněno:  řád
Odstraněno: zásadně 
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(1) Akademický rok trvá dvanáct měsíců a člení se na podzimní a jarní semestr. Začátek 
akademického roku stanoví rektor. Semestr zahrnuje nejméně jeden týden období stanoveného 
pro zápis do semestru, nejméně tři týdny období pro zápis předmětů, nejméně dvanáct a 
nejvýše patnáct týdnů výuky a nejméně šest týdnů zkouškového období tak, aby  
a) zkouškové období se nepřekrývalo s výukou a předcházelo období pro zápis do 

následujícího semestru, 
b) období pro zápis do semestru končilo nejpozději uplynutím pátého pracovního dne po 

dni zahájení výuky v semestru, 
c) období pro zápis předmětů končilo nejpozději uplynutím třináctého kalendářního dne  

po dni zahájení výuky v semestru, s výjimkou zápisu předmětů s blokovou výukou 
nebo atypickým časovým režimem; pravidla pro zápis takových předmětů stanoví 
děkan. 

Zbývající část semestru tvoří období prázdnin. 
(2) Časové rozvržení akademického roku je dáno harmonogramy MU a fakult. Harmonogramy 

každoročně stanoví rektor po dohodě s děkany   tak, aby výuka v semestru byla na všech 
fakultách zahájena k témuž datu  a aby byl zajištěn nejméně třítýdenní překryv 
zkouškového období na všech fakultách. Harmonogramy dále obsahují vymezení  
semestrálních období registrace předmětů (Čl. 11). 

 
Zdůvodnění změn 

ad (1) Cílem této formulace je  
� zajistit skutečně 6 týdnů “čistého” zkouškového období, s tím, že možnost zkoušet před ukončením výuky v 

semestru a po zahájení výuky v následujícím  semestru zůstane zachována i v novelizovaném řádu – využití 
této možnosti ovšem závisí výhradně na zkoušejícím, není jeho povinností vypisovat v období výuky termíny 
zkoušek 

� upravit problematiku termínů  pro zápis do dalšího semestru: Podle zkušeností některých fakult není třeba, aby 
období pro zápis do semestru bylo disjunktní s výukou, neboť změny  v zápisu předmětů stejně do výuky 
přesahují. Navrhovaná formulace dává fakultám dost volnosti - mohou zvolit kratší výuku a mít období pro 
zápis do semestru disjunktní s výukou, mohou však také zvolit patnáctitýdenní výuku (to by bez povolení 
překryvu s obdobím pro zápis nebylo v podzimním semestru reálné). Nově je do tohoto odstavce zaveden 
pojem “období pro zápis předmětů”: Spadá do něj nejen “prvotní” zápis předmětů, ale i všechny jeho změny, 
které student provede, tj. rušení zapsaných předmětů a zápis nových předmětů (ten chceme na rozdíl od 
minulého řádu povolit, aby při prvotním zápisu nedocházelo ke kumulaci předmětů “do rezervy” pro možnost 
pozdějšího rušení bez náhrady). Vše, co souvisí se zápisem předmětů  musí být skončeno nejpozději do 
uplynutí třináctého kalendářního dne po dni zahájení výuky v semestru. Zápis předmětů je nezávislý na zápisu 
do semestru.  

Odstraněno: byly splněny následující podmínky:
Odstraněno: Z
Odstraněno: á
Odstraněno: í
Odstraněno: .
Odstraněno: O
Odstraněno: í
Odstraněno: .
Odstraněno: O
Odstraněno: í
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K písm. b):  Pátý pracovní den po dni zahájení výuky -- úmyslné vynechání sobot, nedělí a svátků z časového intervalu, 
o který období pro zápis do semestru přesahuje do výuky. 
K písm. c): Třináctý kalendářní den po dni zahájení výuky  -- zápis předmětů se děje elektronicky, takže i soboty, 
neděle a svátky mohou být využity.  
ad (2) Tento článek pouze specifikuje,  co se rozumí tím, že “...  dostatečně dlouhé zkouškové období probíhá současně 
na všech fakultách ...”  (původní formulace nebyla příliš srozumitelná). 
 

Článek 4 
Programy 

(1) Programy akreditované na  MU se člení na studijní obory (dále jen “obory”), obory se dále 
mohou členit na studijní směry (dále jen “směry”).  Programy se uskutečňují zpravidla 
na fakultách. 

(2) Seznam  programů akreditovaných na MU s členěním na obory, příp. členěním oborů na 
směry, včetně fakult,  které  je uskutečňují, je uveden v příloze č. 3 Statutu. 

(3) Materiály, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o akreditaci programu, včetně 
součástí programu podle § 44 odst. 2 zákona (dále jen “akreditační materiály) se 
zveřejňují v plném znění na www-stránkách MU a fakult.  

(4) Nejpozději ke dni 31.  květnu vyplní MU a každá z jejích fakult v IS MU následující 
položky Studijního katalogu pro příští akademický rok: 

a) harmonogram akademického roku pro MU resp. fakultu, 
b) úplný soubor studijních předmětů (dále jen “předmět”), které mohou  studenti 

v dalším akademickém roce zapsat, včetně počtu kontaktních hodin výuky, kreditové 
hodnoty  (Čl. 6, odst. 2), předepsaných způsobů ukončení a jmen vyučujících  
(prostřednictvím Katalogu předmětů),  

c) popis předmětů, zahrnující anotace a osnovy výuky a obsahové i formální požadavky 
pro ukončení předmětů, 

d) podmínky pro případné omezení zápisu předmětů, především prerekvizity a označení 
povinných a povinně volitelných předmětů (Čl. 11, odst. 5), 

e) pravidla pro sestavování studijních plánů v každém z programů resp. oborů a směrů, v nichž  
budou v příštím akademickém roce zapsáni resp. evidováni studenti, včetně podmínek pro 
zápis předmětů uvedených ad b), 

f) doporučený studijní plán pro každý z programů resp. oborů a směrů, v nichž budou v 
příštím akademickém roce zapsáni resp. evidováni studenti, jako obsahově podložený 

Odstraněno: a
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návrh časové posloupnosti studia v průběhu standardní doby (v IS MU je doporučený 
studijní plán zaznamenán zpravidla formou registračních šablon), 

g) úplné  znění  řádu a všech navazujících předpisů fakulty resp. opatření děkana, nebo 
odkaz  na jejich umístění, 

h) seznam osob odpovídajících za korektní obsahovou a formální realizaci jednotlivých 
programů a za řešení případných kolizí při studiu. 

(5) Ve stejném termínu zveřejní MU a každá z jejích fakult tištěnou verzi Studijního 
katalogu, obsahující zejména údaje podle odst. 4, písm. a), b), e) – g). V případě 
nesouhlasu údajů v IS MU s tištěnou verzí Studijního katalogu jsou  rozhodné údaje v 
IS MU. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (4) Ve stávajícím studijním  řádu není specifikováno, jakou formu má mít Studijní katalog. Čl. 2,  odst. 2  stanoví, 
že se v každém případě jedná o zveřejnění v IS MU. Tvůrci IS MU považují za vhodné výslovně požadovat naplnění 
údajů pro Studijní katalog v IS MU,  přičemž položky specifikované v Čl. 4,  odst. 4 jsou formulovány na základě 
jejich návrhu. Vznikne tak navíc základ pro tištěnou verzi. K písm. h): Vynechány osoby odpovědné za koordinaci 
zkušebních termínů - taková koordinace není realistická.   Dále vynecháni studijní poradci, stačí garanti studijních  
programů a osoby odpovědné za řešení kolizí,  kteří mohou roli poradců  převzít. 
ad (5) (nově zařazený odstavec) Fakulty souhlasí s názorem, že tištěný studijní katalog je stále ještě užitečnou 
pomůckou zejména pro mladší studenty. Údaje týkající se výuky  je však často třeba průběžně aktualizovat (změny 
volitelných předmětů, externích učitelů, apod.),  zejména v jarním semestru.  Aktualizaci je nutno provést v ISMU, 
který pak musí mít přednost před tištěnou verzí. 
 
 

Článek 5 
Mezifakulní a  meziuniverzitní studium 

(1) Meziuniverzitním studiem se rozumí studium 
a) v programu akreditovaném na MU, na jehož uskutečňování se podílí i jiné právnické osoby 

uvedené v rozhodnutí o akreditaci, 
b) v programu akreditovaném na jiné vysoké škole, na jehož uskutečňování se podílí MU jako 

právnická osoba uvedená v rozhodnutí o  akreditaci. 
(2) Mezifakultním  studiem se rozumí studium 
a) v programu akreditovaném na MU, na jehož uskutečňování se podílí více fakult MU 

výslovně uvedených v  rozhodnutí o akreditaci programu,  

Odstraněno: směrodatné 

Odstraněno: explicitně

Odstraněno: explicitně
Odstraněno: akreditačních materiálech
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b)   v programu akreditovaném na MU a uskutečňovaném na jedné z jejích fakult, který 
však zahrnuji jeden nebo více oborů uskutečňovaných na jiné fakultě, než která 
uskutečňuje daný program. 

(3) Studium podle odst. 1 písm. a) se řídí tímto řádem.  Zvláštní pravidla 
meziuniverzitního studia podle odst. 1, písm. a) jsou stanovena   dohodou uzavřenou 
mezi MU a právnickými osobami uvedenými v rozhodnutí o akreditaci. Tato dohoda 
upravuje i další  vztahy smluvních stran související s uskutečňováním 
meziuniverzitního studia. 

(4)  Zvláštní pravidla mezifakultního studia a další vztahy příslušných fakult MU 
související s jeho uskutečňováním upravuje  dohoda uzavřená mezi fakultami. 

(5)  Je-li program dle rozhodnutí o jeho akreditaci uskutečňován na MU společně dvěma 
nebo více fakultami, dohoda fakult stanoví, na které z nich je student do takového 
programu zapsán.  

(6) Dohoda podle odst. 3  a 4 obsahuje zejména 
a) pravidla přijímacího řízení, 
b) způsob a termíny předávání evidence studia mezi smluvními stranami, 
c) pravidla sestavování týdenních rozvrhů, 
d) dohodu o průběhu státních závěrečných nebo (v oblasti lékařství) státních rigorózních 

zkoušek a dohodu o způsobu sestavování zkušebních komisí, 
e) předlohu diplomu, 
f) dohodu o vzájemných platbách za realizaci meziuniverzitního studia.    
(7) Dohoda podle odst. 4 obsahuje dále   určenípracovníků  odpovědných za organizaci 

studia a řešení případných kolizí při studiu. 
 

Zdůvodnění změn 
Nově formulovaný článek na základě požadavku, aby dohody  mezi školami nebo fakultami měly základní náležitosti 
společné. 
ad (3) Jedná-li se  o meziuniverzitní studium podle odst. 1, písm. b), nelze povinnost uzavření dohody  dávat do řádu 
MU. 
 
 

Část druhá 
Studium 

Odstraněno: víceoborové studium sestávající z oborů 
náležejících programům realizovaným různými fakultami MU.

Odstraněno: Specifická 
Odstraněno: zvláštní

Odstraněno: Specifická
Odstraněno: zvláštní
Odstraněno: Student zapsaný 
v programu mezifakultního studia je zapsán na té z fakult MU, která je v souladu 
s akreditačními materiály pověřena odpovědností za uskutečňování programu (dále 
“mateřská fakulta studenta”). Mateřskou fakultou studenta 
víceoborového mezifakultního 
studia je jedna z fakult, které uskutečňují programy obsahující obory tohoto víceoborového 
studia. Student je zapsán v odpovídajícím programu této fakulty. Mateřskou fakultu 
stanoví v takovém případě dohoda podle odst. 4.

Odstraněno: zejména¶a) stanovení mateřské fakulty 
pro studenty jednotlivých typů víceoborového studia,¶b) pravidla přijímacího řízení,¶
c) pravidla sestavování týdenních rozvrhů,¶
d) dohodu  o průběhu státních 
závěrečných nebo (v oblasti lékařství) státních rigorózních zkoušek a dohodu o způsobu 
sestavování zkušebních komisí,¶e) předlohu diplomu,¶f) dohodu o vzájemných 
platbách za realizaci mezifakultního studia,¶
g) stanovení
Odstraněno:  



 - 7 - 

 
Hlava I 

Organizace a  evidence studia 
 

Článek 6 
Kreditový systém 

(1) Plnění požadavků studia v programu a při jeho řádném  ukončení se hodnotí 
prostřednictvím kreditového systému založeného na zásadách Evropského systému 
převodu kreditů (dále “ECTS”). 

(2) Základní jednotkou studia v programu je předmět. Objem studijní aktivity nutné k 
absolvování předmětu se vyjadřuje přiděleným počtem kreditů (dále jen “kreditová 
hodnota”). 

(3) Kreditová hodnota předmětu se stanoví podle pravidel  progamu, v jehož rámci se 
tento předmět uskutečňuje, a není-li jich, podle zásad ECTS.. 

(4) Podmínkou  řádného ukončení studia v každém programu (oboru, směru) je získání 
kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující 
alespoň minimální kreditovou hodnotu studia. Minimální kreditová hodnota činí 
třicetinásobek standardní doby studia v programu vyjádřené v semestrech. U 
víceoborového mezifakultního studia (čl. 5 odst. 2 písm. b) řádu) se minimální 
kreditová hodnota stanoví jako vážený průměr hodnot vypočtených pro každý obor. 

(5) V případě studia ve více programech, resp. oborech nebo směrech na MU se 
předměty a kredity získané za jejich absolvování započítávají ve prospěch 
souběžných studií (viz Čl. 7, odst. 1) každého studenta tak, že do  evidence v daném 
studiu se započtou 

a) všechny předměty, které si student do tohoto studia zapsal, 
b) všechny předměty, které jsou ve vztahu k tomuto studiu povinné a povinně volitelné, 

které si student zapsal do jiného svého studia. 
      Předměty  uvedené v ustanovení písm. b) se dále započtou do přerušeného studia, a      to v 
okamžiku opětovného zápisu (Čl. 10, odst. 2). 
 

Zdůvodnění změn 

Odstraněno: fakulty, která 

Odstraněno: úspěšného 

Odstraněno: , jehož obory 
náležejí k různým programům,

Odstraněno: to:
Odstraněno:  Do

Odstraněno: specifikované 
Odstraněno:   ¶
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ad (3) Toto jednoduché pravidlo má podstatnou výhodu: Odpadne dvojí kreditování téhož předmětu: Nastávaly 
případy, kdy fakulta X využije předmětu uskutečňovaného fakultou Y, ale pro své studenty přidělí tomuto předmětu 
jinou kreditovou hodnotu, než má předmět na fakultě Y. Je třeba dodržovat zásadu, že kreditová hodnota, 
charakterizující průměrnou zátěž průměrného studenta, má být neměnnou charakteristikou předmětu, až na variabilitu 
při různých způsobech ukončení. Častý argument, že týž předmět může pro různě disponované skupiny studentů 
představovat různou zátěž, je nepřesvědčivý. Z věcného hlediska je třeba, aby kreditovou hodnotu stanovila fakulta, 
která předmět realizuje. Ostatní fakulty jej mohou využít, ale musí jej převzít i s kreditovou hodnotou. V IS MU bude 
mít předmět kód fakulty, která jej uskutečňuje. Pokud si fakulta X u fakulty Y předmět “objedná”, lze se na kreditové 
hodnotě dohodnout, stále však v mezích pravidel fakulty Y. Jasný způsob přidělování kódů významně usnadní i 
finanční úvahy. 
ad (4) Standardní doba se vždy vztahuje k programu, nikoli k jemnějšímu dělení na obory a směry. Počítat minimální 
kreditovou hodnotu jako vážený průměr má tedy smysl jen v případě, že je ve hře více různých standardních dob. To 
může nastat jen u víceoborové kombinace, jejíž obory náležejí různým programům s různou standardní dobou. 
ad (5) V diskusi o tomto odstavci převážila tato logika: Je-li student zapsán ve studiích (např. programech) A a B a v 
každém z nich je předepsán jako povinný nebo povinně volitelný předmět X, splnil student jeho absolvováním 
požadavky obou programů. Pro získání diplomu za studium programu, oboru či směru je třeba splnit jasně definované 
požadavky – absolvování povinných a povinně volitelných předmětů (na jejichž započítávání aplikujeme předchozí 
větu), dále pak absolvování jistého množství předmětů volitelných. Předpokládejme, že student celkově absolvuje jistý 
soubor předmětů. Pokud tento soubor obsahuje podsoubory splňující požadavky na získání diplomu ve studiích A a B, 
přisuďme studentovi nárok na oba diplomy, i když tyto podsoubory nebudou disjunktní. Přitom lze připustit i to, že 
povinné předměty studia A, které jsou ve vztahu ke studiu B jen volitelné,  si student zapíše jako volitelné do studia B.  
Musí to  však udělat předem, v období zápisu předmětů, a pak již rozhodnutí neměnit.  Pravidlo odst. 5 vytváří 
analogickou situaci, jaká byla před přechodem na kreditový systém: Pro získání diplomu se kontrolovalo pouze to, zda 
byly absolvovány potřebné předměty. Studentů, kteří získali dva diplomy, bylo i přes to jen mizivě málo. Jednoduchost 
pravidla umožňuje jeho bezchybnou aplikaci a kontrolu souběžného studia. Automatické započítávání předmětů a 
kreditů do souběžných studií je možné pouze v rámci MU, kde funguje IS MU. Evidenci souběhu studií na různých 
školách je třeba hlídat “ručně”.  Předměty absolvované v rámci souběžného studia  na jiné škole se pro program 
studovaný na MU mohou zahrnout pouze formou uznávání podle Čl. 14. Otázka uznávání kreditů absolvovaných 
v rámci celoživotního vzdělávání  bude řešena v Čl. 14. 
 
 

Článek 7 
Evidence studia 

(1) Průběh studia každého studenta MU je zaznamenáván ve studijní evidenci vedené v IS MU. 
Pro účely této evidence se studiem rozumí 

a) studium daného studenta v programu včetně evidenčního zařazení do oboru, 
popřípadě i  směru, 

Odstraněno: realizo
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b) studium daného  studenta v programu včetně evidenčního zařazení v oborech 
víceoborové kombinace. 

      Evidence každého takového studia daného studenta je vedena samostatně (dále jen        
       “souběžná studia”). 

(2) MU vydá studentovi nebo bývalému studentovi na  jeho žádost výkaz o studiu podle § 57 
odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona, a to formou výpisu ze  studijní evidence vedené podle 
odst. 1. 

(3) Zkoušející (Čl. 16, odst. 4) nebo předseda zkušební komise (Čl. 23, odst. 1) zodpovídá 
za to, aby výsledek ukončení předmětu každého studenta byl zaznamenán do IS MU 
nejpozději do sedmi pracovních dnů po tomto ukončení, avšak vždy nejpozději k 
pátému dni po uplynutí zkouškového období. 

(4) Na žádost studenta nebo z vlastního  podnětu vydá studijní oddělení studentovi doklad 
o výsledcích ukončení předmětů. Tento doklad se pořizuje nejvýše jednou za semestr, 
a to vytištěním výsledků ukončení z evidence v IS MU. V případě nesouhlasu údaje v 
dokladu se zápisem ve studijní evidenci podle odst. 1 platí údaj v dokladu o ukončení 
předmětu. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (1) V první větě vynechána slova “zapsaného v programu”, neboť každý student musí být zapsán v nějakém 
programu. Odstavec je doplněn o definici pojmu “studium”, zavedeného pro účely IS MU, který je v souladu s 
představou o evidenci souběžného studia ”po  programech, oborech, příp. směrech” -- viz přiložený materiál “Návrh 
obsahových změn a doplňků pro novelizaci Studijního a zkušebního řádu MU pro studenty bakalářských a 
magisterských studijních programů” (dále jen “Návrh obsahových změn řádu”).  
Studium jako “evidenční jednotka”: 
� program – obor:  Z obsahových důvodů je třeba připustit i možnost, že student programu není evidenčně 

zařazen do oboru. V takovém případě  by bylo vhodné použít pro “obor” stejný název, jako  má   program. 
Pozn. 1: Některé programy mají dokonce takový “všeobecný” obor akreditován.  Popsaná situace je zcela 
běžná na PřF v bakalářských programech, do kterých jsou studenti přijímáni bez evidenčního zařazení do 
oborů. Pro konkrétní obor se rozhodují později. Například program Biologie má pro tento účel akreditován 
obor “Biologie bez zaměření”.) 
Pozn. 2: Zákon  obsahuje určitou nekonzistentnost: § 44, odst. 1, písm. b) vyžaduje členění programu na 
obory, tj. každý program by měl mít alespoň jeden obor. Dále však zákon mluví zásadně o studiu 
v programu. Bylo by tedy možné interpretovat zákon tak, že student může studovat v programu, aniž je 
specifikováno, jaký studuje obor. Na druhé straně Matrika studentů zařazení do oborů vyžaduje. Řešení by 
mohlo spočívat v tom, že v IS MU se u každého programu zavede formálně další obor (např. se stejným 
názvem jako má program), ve kterém budou evidováni studenti studující jen v rámci programu. Zákon by 
nebyl porušen a požadavkům Matriky studentů by bylo vyhověno.  

Odstraněno: vůle
Odstraněno: maximálně jedenkrát 
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� program -- obor – směr: U oborů, které  se dělí na směry, je třeba směry z hlediska evidence rovněž rozlišit, 

neboť mohou mít odlišný soubor povinných a povinně volitelných předmětů. 
� program -- víceoborová kombinace: Tato evidence je důležitá zejména u učitelských kombinací, kdy pro 

nárok na diplom musí být studovány dva “poloviční” obory představující dva aprobační předměty). 
ad (3) (nově zařazený odstavec)  Odstavec upravuje termíny zadávání hodnocení do IS MU. Podle zkušenosti z fakult 
je taková úprava potřebná, neboť učitelé často nezadávají hodnocení do IS MU včas. Zdánlivě složitá formulace 
“Zkoušející zodpovídá za to, aby...” je volena proto, že ne všichni skuteční zkoušející mají přístup do IS MU (např. 
externisté apod.). 
ad (4)  (ve stávajícím řádu odst. 3)  Možnost dvojí evidence může minimalizovat pravděpodobnost vzniku sporů o 
hodnocení. O druhou evidenci se přitom musí postarat sám student, má-li o ni zájem. Takový výpis bude samozřejmě 
shodný s údaji v IS MU.  
 
 

Článek 8 
Předměty a jejich bloky 

(1) Pro účely tohoto řádu se předměty a jejich bloky, které jsou součástí programů 
uskutečňovaných na MU a fakultách MU, resp. jiných vysokých školách, dělí na povinné, 
povinně volitelné a volitelné. Tato charakteristika se předmětu nebo bloku přisuzuje vždy 
ve vztahu ke konkrétnímu studiu (Čl. 7, odst. 1). Předměty vypisované na fakultách 
nebo vysokoškolských ústavech nad rámec programů jsou volitelné. 

(2) Povinným se rozumí předmět, jehož absolvování, včetně předepsaného způsobu ukončení, 
je pro dané studium závazné. Povinným blokem se rozumí soubor předmětů, z něhož je 
závazně předepsáno absolvování daného minimálního počtu předmětů, včetně 
předepsaného způsobu ukončení, případně minimálního počtu kreditů. Povinně volitelným 
se  rozumí předmět, který je součástí povinného bloku. Ostatní předměty jsou ve vztahu 
k danému studiu volitelné. 

(3) Bakalářská práce a diplomová práce jsou  v programech, v nichž jsou předepsány,  
předměty povinnými nebo povinně volitelnými. Student  má právo navrhnout téma své 
bakalářské a diplomové práce buď na základě nabídky témat pro daný program (obor, 
směr), nebo mimo  tuto nabídku. Pokud ve lhůtě stanovené akreditačními materiály 
programu student téma práce nenavrhne, přidělí mu děkan téma z nabídky  pro daný 
program, obor nebo směr. 

(4) Do kreditové hodnoty daného studia nelze započítat kredity za předměty, jejichž 
obsah je totožný nebo se podstatně překrývá s obsahem předmětů, za které student 
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již kredity získal. Děkan nebo rektor přiměřeně omezí právo studentů na registraci, zápis 
nebo uznávání kreditů v překrývajících se předmětech. 

(5) Pro konkrétní volitelné předměty,  ve kterých se obsah studijních aktivit při každé realizaci 
předmětu podstatně liší, může děkan fakulty uskutečňující program povolit možnost jejich 
opakovaného absolvování a kumulaci takto získaných kreditů. Toto opakované 
absolvování předmětu není opakováním ve smyslu Čl. 21. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (1) , (2) Zjednodušení formulace při zachování obsahu. Konec poslední věty v původním odst. 2  “... a zejména ... 
uskutečňovaných na MU.” přesunut do odst. 1. 
Odstavec 3 stávajícího řádu vypustit. Tento odstavec je nadbytečný. Explicitní vyjádření toho, že jakýkoli předmět 
může být uznán místo povinného nebo povinně volitelného, je zbytečné, vždy je třeba posoudit konkrétní žádost. 
Uznávání předmětů získaných v zahraničí bude řešeno v Čl. 14 odst. 1, v zahraničí se předměty  většinou kreditují, 
pokud ne, upravuje takovou situaci Čl. 14, odst. 5. Formulace o “zbytečném prodlužování doby  studia” je naprosto 
nekonkrétní a tudíž zavádějící. 
ad (3)  Formulační úprava, která poněkud lépe vystihuje skutečnost, že volba tématu bakalářské nebo diplomové práce  
na základě návrhu studenta nebo z nabídky témat je rovnocenná. 
ad (5) Pravidlo formulované negativně je jasnější. Je však zřejmé, že dokud fakulty pečlivě nedefinují 
ekvivalentní předměty, nebude reálné tento odstavec uplatňovat. 
 
 

Článek 9 
Výuka 

(1) Výuka na fakultách MU, resp. na MU,  se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, cvičení, 
seminářů, praktik, laboratorních cvičení, praxí, exkurzí, stáží, terénních cvičení, kurzů a 
konzultací. 

(2) Účast  ve výuce je pro studenty povinná, s výjimkou přednášek a konzultací. Podmínka 
účasti v jiných formách výuky podle odst. 1 může být nahrazena jinými požadavky, pokud 
tak stanoví popis předmětu (čl. 4 odst. 4 písm.) c tohoto řádu). 

(3) Výuka v semestru je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které 
vyžadují blokovou výuku nebo výuku s atypickým časovým průběhem a jsou v programu 
z tohoto hlediska vyznačeny. Týdenní rozvrh zabezpečuje fakulta tak, aby respektoval 
doporučené studijní plány programů, oborů a směrů a omezil překryv výuky předmětů, 
které jednotliví studenti současně registrovali. 

 

Odstraněno: e zbývajících
Odstraněno:  a blíže specifikují 
pravidla fakulty
Odstraněno: .
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Zdůvodnění změn 

ad (2) Formulační změna sledující snahu co nejméně se opírat o pojem “vnitřní předpis fakulty”. Bylo by vhodné, aby 
fakulty neměly zvláštní vnitřní předpis týkající se organizace a evidence studia.  
 

Hlava II 
Průběh studia 

 
Článek 10 

Zápis do studia a opětovný zápis do studia 
(1) Uchazeči přijatému do programu uskutečňovaného na některé fakultě MU vzniká sdělením 

rozhodnutí o přijetí právo na zápis do studia a zápis do prvního semestru na této fakultě. 
Uchazeč má právo být zapsán do studia ve všech programech, do nichž byl přijat. Uchazeč 
se stává studentem MU zapsaným na příslušné fakultě dnem zápisu do studia.  

(2) Osobě, jíž bylo dané studium (viz Čl. 7, odst. 1) přerušeno (Čl. 13), vzniká právo 
opětovného zápisu do tohoto studia a právo zápisu do dalšího semestru (Čl. 12) dnem 
ukončení přerušení studia. Osoba se stává studentem MU zapsaným na příslušné fakultě 
dnem opětovného zápisu do studia. 

(3) Období pro zápis do studia a zápis do semestrů (Čl. 12) je stanoveno 
harmonogramem akademického roku.  Zápis do studia, resp. opětovný zápis do 
studia, je nutné provést osobně na fakultě, která uskutečňuje program, popř. na 
mateřské fakultě podle Čl. 5, odst. 5. Osoba, která nemůže provést zápis ve 
stanoveném období, může požádat o náhradní termín, a to nejpozději poslední den 
období pro zápis. Pokud o náhradní termín nepožádá, , případně neprovede-li zápis 
v určeném náhradním termínu, její právo zápisu zaniká. 

(4) Osobě, jíž zaniklo právo na zápis nebo opětovný zápis do daného studia, popř. osobě 
jíž v daném studiu nevzniklo právo na zápis do dalšího semestru, (Čl. 12, odst. 1), 
vydá děkan nejpozději do 30 dnů od posledního dne období stanoveného pro zápis 
rozhodnutí o ukončení tohoto studia (§ 56, odst. 1, písm. b) zákona). Na postup při 
rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (1) Upřesnění formulace  vyplývající ze zákona o VŠ, § 51. Poslední věta je díky jasné formulaci zákona sice 
nadbytečná (ustanovení § 62, odst. 1, písm a) zákona dává studentovi pouze právo  “studovat v rámci jednoho nebo 

Odstraněno: Každý student 
musí být zapsán alespoň v jednom programu.

Odstraněno:  nebo je-li její 
žádost zamítnuta
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více programů”, nikoli možnost studovat “mimo programy”), je však přidána pro vyjasnění dalších formulací, zejména 
v Čl. 12 , týkajícím se zápisu do semestrů. 
ad (2) Terminologie: Termín “zápis do studia” je použit v zákoně o VŠ, § 51. Termín “zápis do semestru” má  oporu v 
zákonu o VŠ, § 62, odst 1 písm. e), jakožto zápis do další  části studijního programu.  Termín “zápis do daného studia” 
zavádíme ve smyslu Čl. 7, odst. 1 nově, neboť student může být zapsán ve více souběžných studiích (programech, 
oborech, směrech), v každém postupuje různě, přerušuje, atd. Oporu pro tuto terminologii vidíme v zákonu o VŠ, 
konkrétně  v § 62, odst. 1, písm. a). 
ad (3), (4)  (nově zařazené odstavce) Přesunuli jsme sem formulace, které byly původně zařazeny až v Čl. 12. Tam 
bude nyní uveden pouze odkaz na Čl. 10. Formulace týkající se osobního provedení zápisu do studia a opětovného 
zápisu do studia specifikuje způsob zápisu a má oporu v zákonu, § 51, ost. 2.  
 
 

Článek 11 
Registrace a zápis předmětů 

(1) V období stanoveném pro zápis předmětů pro další semestr (Čl. 3, odst. 2, písm. c)),  
provede student do každého svého  studia v IS MU výběr předmětů, které hodlá 
v tomto semestru v daném studiu absolvovat (dále  jen “zápis předmětů”). 

(2) Žádost o zápis předmětů podává student prostřednictvím registrace v IS MU (dále jen 
“registrace”), a to v období registrace, uvedeném v harmonogramu akademického 
roku, popřípadě i během období zápisu předmětů. 

(3) Období registrace stanoví děkan tak, aby jeho začátek předcházel období pro zápis 
předmětů. 

(4) Pro konkrétní předměty  může děkan fakulty stanovit povinnost registrace v dostatečném 
předstihu před termínem zápisu předmětů tak, aby údaje z registrace mohly sloužit jako 
podklad pro sestavení rozvrhu nebo pro rozhodování o tom, které předměty budou skutečně 
nabídnuty k zápisu. Tato povinnost se netýká semestru bezprostředně následujícího po 
zápisu do studia a opětovného zápisu do studia. 

(5) Počet studentů, kteří budou zapsáni do předmětu, může  děkan v odůvodněných případech 
omezit. V těchto případech musí určit podmínky stanovení přednosti studentů při 
zápisu tak, aby  přednost byla dána studentům, kteří podali žádost o zápis předmětů 
v období registrace a studenti, pro něž je tento předmět  povinný nebo povinně 
volitelný. Další podmínky  pro stanovení přednosti při zápisu předmětů, platné pro 
všechny studenty MU, může vyhlásit před zahájením registrace rektor. 

(6) Při zápisu předmětů je student povinen řídit se pravidly pro sestavování studijních 
plánů v programu (oboru, směru). Zápis registrovaných předmětů lze podmínit 

Odstraněno: byli preferováni studenti
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předchozím úspěšným absolvováním jiných předmětů podle pravidel stanovených 
programem. 

(7) Děkan může předem stanovit další podmínky pro zápis volitelných předmětů, jejichž  
povaha takový postup vyžaduje. 

(8) Studentovi vzniká zápisem předmětu právo účastnit se všech součástí jeho výuky a dalších 
studijních aktivit potřebných pro jeho absolvování. 

(9) Student může zápis předmětu změnit pouze v období stanoveném pro zápis předmětů, 
s výjimkou zápisu předmětů s blokovou výukou nebo atypickým časovým režimem, 
pro jejichž změnu stanovoví zvláštní pravidla děkan fakulty, která je uskutečňuje. 

(10) Děkan je oprávněn zrušit konání předmětu, pokud se do něj zapsalo nebo registrovalo 
méně studentů než činí předem stanovený počet. Tento limit stanoví děkan před 
zahájením období registrace. Studentům, kterým byl takto zápis předmětu zrušen, vzniká 
právo dodatečného zápisu předmětů v příslušné kreditové hodnotě. 

 
 
 

Zdůvodnění změn 
ad (1), (2) (odst. 2 zařazen nově) Tato formulace snad lépe definuje,  co se myslí zápisem předmětů, že je o zápis 
předmětů třeba žádat formou registrace, že však lze žádat ještě v průběhu zápisu předmětů. 
ad (3) Vypuštěna formulace  “... začátek předcházel prvnímu dni ...”, neboť předchází-li  registrace celému  období pro 
zápis, předchází logicky i jeho prvnímu dni. 
ad (4) ve stávajícím řádu odst. 2) Poslední věta tohoto odstavce je vypuštěna.  Není příliš srozumitelná a není jasný 
smysl toho, proč má datum vyhlašovat rektor. Dále je sjednoceno ustanovení týkající se registrace pro semestr 
následující po zápisu do studia a po opětovném zápisu do studia – není stanovena povinnost registrace. 
ad (5)  Zjednodušení formulace.  
ad (6) Primární jsou pravidla studijního programu, teprve poté jejich specifikace v katalogu. 
ad (7) Omezení práva studenta na účast ve výuce předběžným souhlasem vyučujícího má diskriminační charakter. 
ad (8) Poslední věta tohoto odstavce ve stávajícím řádu vynechána. Její smysl je pochybný. Student musí neúspěšně 
ukončený předmět stejně opakovat a splnit přesně tytéž požadavky, které měl plnit při jeho prvním zápisu. Právo 
studenta  na účast ve výuce proto nelze omezovat. 
ad (9)  Formulace respektuje fakt, že v novelizovaném řádu je zavedena možnost zápis předmětů nejen rušit, ale 
obecně měnit. Dále je vynechána část věty o “… plnění dalších oznamovacích  povinnosti … ” při změnách zápisu 
předmětu, jejíž smysl je nejasný. 
ad (10) Limit pro zrušení výuky ponechat na volbě fakulty (Např. FSpS je pro limit  8). Vypustit poslední část věty  “... 
nebo právo na úlevu ...  děkan.” Proč úleva? Dávat výslovně do studijního řádu možnost dalšího snižování kreditů pro 
zápis do dalšího semestru není vhodné. Situace, kdy by student místo úředně zrušeného předmětu neměl co zapsat, má 
nulovou pravděpodobnost. 

Odstraněno: specifická

Odstraněno:  jsou-li pro ně na fakultě stanovena zvláštní pravidla

Odstraněno: explicitně
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Článek 12 
Zápis do semestru 

(1) Student získává právo na zápis do dalšího semestru v daném studiu (čl. 7, odst. 1), 
jestliže 

a) splnil podmínky pro tento zápis stanovené příslušným programem (§ 62 odst. 1, písm. 
e) zákona) a současně  

b)  splnil podmínku zápisu do dalšího semestru podle odst. 2. 
(2) Podmínku pro zápis do dalšího semestru studia ve smyslu odst. 1, písm. b) splňuje 

student, který úspěšně ukončil všechny opakované předměty (Čl. 21 odst. 1) zapsané v 
bezprostředně předchozím semestru a současně vyhověl některému z následujících 
požadavků: 

a) získal v některém svém studiu alespoň 15 kreditů za předměty zapsané v 
bezprostředně předchozím semestru, 

b) získal v některém svém studiu alespoň 45 kreditů za předměty zapsané ve dvou 
bezprostředně předchozích semestrech, 

c) dovršil minimální kreditovou hodnotu některého ze svých studií a doba studia v 
žádném z nich nepřesáhla standardní dobu. 

(3) V souladu s akreditačními materiály mohou být v daném programu stanoveny další  
zvláštní podmínky pro zápis do další části studia, vztahující se především 
k evidenčnímu zařazení studenta do oboru nebo směru v rámci programu. Zápis do 
dalšího semestru provede student  záznamem v IS MU. 

(4) Pro studenta, který nemůže provést zápis do následujícího semestru v období 
stanoveném harmonogramem akademického roku, platí ustanovení Čl. 10, odst. 3 a 4. 

(5) Pro studenta, jemuž uplynutím posledního dne období pro zápis do semestru 
nevzniklo právo na zápis do dalšího semestru v daném studiu podle odst. 1, 2, 3, platí 
ustanovení Čl. 10, odst. 4. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (1), (2) Navrhované formulace vycházejí z 
� § 62, odst. 1, písm. a) zákona (student může, ale i musí, studovat v rámci jednoho nebo více programů) 
� § 62, odst. 1, písm. b) zákona, a především 

Odstraněno: specifické

Odstraněno: formou
Odstraněno: u
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� § 62, odst. 1, písm. e) zákona, jako opory pro zavedení semestrálních zápisů; zápisem do semestru se student 

zapisuje do další části studijního programu, přičemž o “další část” se jedná jak z obsahového, tak časového 
hlediska. 

§ 62, odst. 1, písm. e) zákona výslovně stanoví, že pro zápis do další části programu musí studenti splnit podmínky 
stanovené programem nebo studijním a zkušebním řádem. Tato formulace zákona je poněkud nejednoznačná, neboť 
připouští následující možnosti: Plnění  povinností pro zápis do další části studijního programu  se řídí 
� pouze studijním programem, 
� pouze studijním a zkušebním řádem, 
� studijním programem a studijním a zkušebním řádem (pak by studijní řád neměl být v rozporu s žádným 

akreditovaným programem). (Z tohoto hlediska by možná na MU měla existovat pravidla pro tvorbu 
programů.) 

Pro účely řádu budeme ustanovení § 62, odst. 1, písm. e) zákona interpretovat takto: Minimální kvantitativní 
požadavky (kredity) a další nesporná společná omezení (např. zápis a absolvování opakovaných předmětů) pro zápis do 
semestru, tj. časový postup ve studiu, stanoví studijní a zkušební řád. Obsahová omezení a kreditové požadavky pro 
postup do dalších částí programu vymezených obsahově (např. bakalářskou práci lze zadat teprve, získal-li student v 
programu x kreditů, složil zkoušku z jazyka, apod.), stanoví program. Vzhledem k § 62, odst. 1, písm. a) zákona 
považujeme za nutné stanovit podmínky v odst. 2, písm. a) a b) tak, aby byly vztaženy k jednotlivým studiím daného  
studenta. 
ad (3) “Další podmínky pro zápis do dalšího semestru” vedle podmínek stanovených odst. 2 – viz formulace odst. 3 ve 
stávajícím řádu – se mohou především týkat práva studenta na evidenční zařazení do konkrétního oboru nebo směru. . 
Tato skutečnost je nově navrženou formulací vyjádřena výslovně.   
ad (4), (5) Viz navrhované formulace již v Čl. 10, odst. 3 a 4. Dále je specifikováno, co technicky znamená “provedení 
zápisu do semestru”. V IS MU by měla být taková zřízena příslušná aplikace. Studenti by nemuseli chodit osobně na 
studijní oddělení. 
 
 

Článek 13 
Přerušení studia 

(1) Studentovi lze na jeho žádost přerušit studium, resp. dané studium. Děkan žádosti vyhoví, 
splnil-li student podmínky pro zápis do dalšího semestru a úspěšně ukončil alespoň dva 
semestry studia (Čl. 12, odst. 1, 2). V opačném případě rozhodne děkan na základě 
posouzení odůvodnění žádosti. Rozhodne-li děkan o žádosti kladně, může současně 
stanovit další podmínky pro zápis do semestru bezprostředně následujícího po 
opětovném zápisu do studia. 

(2) Děkan může studentovi přerušit studium podle Čl. 22, odst. 9. 
(3) Přerušení je stanoveno na dobu celistvého počtu semestrů zvětšenou o zbývající část 

semestru, v němž byla žádost podána, s výjimkami specifikovanými v odst. 5. a v Čl. 

Odstraněno: explicitně

Odstraněno: explicitně
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22, odst. 9. Celková doba přerušení daného studia nesmí překročit počet semestrů 
odpovídající standardní době tohoto studia. 

(4) V souvislosti s přihláškou ke státní zkoušce nebo její poslední části a povinnostmi, 
které musí student před podáním této přihlášky splnit, může být ukončení přerušení 
daného studia stanoveno na počátek zkouškového období posledního semestru doby 
přerušení. 

(5) Jestliže osobě dosud neuplynulo období přerušení jejího studia a důvody přerušení 
pominuly, může děkan na její žádost povolit dřívější opětovný zápis  do studia. 

(6) Dnem přerušení svého studia resp. posledního ze svých souběžných studií přestává 
být osoba studentem MU. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (1) Viz komentář k Čl. 10, odst. 2. 
ad (2 - původní) Odst. 2 stávajícího řádu vynechán Komentář: Pokud student získá nárok na přerušení podle odst. 1, 
nemusel by v podstatě svou žádost  o přerušení zdůvodňovat. Měl by se proto  respektovat i jeho návrh doby přerušení, 
pokud není v rozporu s řádem. Pokud nastane opačný případ, tj. děkan rozhoduje o celé žádosti, rozhodne automaticky 
i o době přerušení. Odst. 2 je proto zbytečný. 
ad (2) (odst. 3 stávajícího řádu) Ve formulaci je vypuštěno “...respektive studium v programu...”, s ohledem na nově 
zavedený  pojem “dané studium” jakožto “studium v programu/evidence v oboru, směru” podle  Čl. 7. 
ad (3), (4) (odst. 4 stávajícího řádu nově rozdělen do dvou odstavců)  Přerušení na celistvý počet semestrů by měl 
být standard (nikoli “zpravidla”). Jako výjimka plně postačí situace  související s přihláškou ke státní zkoušce, jinak 
může student využít odst. 6 a požádat o ukončení přerušení.  
ad (5 - původní)  Vynechán. Pokud student přestane plnit podmínky studia, mělo by mu být studium ukončeno, nikoli 
přerušeno. Proto navrhujeme odstavec vypustit. 
ad (5)  Přečíslovaný odst. 6 stávajícího řádu. 
ad (6) (nově zařazený odstavec) Explicitní zdůraznění  ustanovení  § 54, odst. 2 zákona – v období přerušení není 
osoba studentem. 
 
 

Článek 14 
Uznávání absolvovaných částí studia 

(1) Děkan může studentovi na jeho žádost uznat pro dané studium předměty absolvované 
a) v předchozím studiu na MU nebo 
b) v předchozím či souběžném studiu na některé vysoké škole v ČR nebo 
c) v předchozím  či souběžném studiu v zahraničí nebo 
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d) v předchozím či souběžném studiu v rámci celoživotního vzdělávání (§ 60, odst. 2 
zákona). 

Místo předmětu předepsaného pro dané studium může děkan uznat také skupinu 
předmětů absolvovaných podle písm. a) - d), jestliže jejich obsah zahrnuje požadavky 
předepsaného předmětu. Z předchozího studia lze uznat pouze předměty, které jsou ve 
vztahu ke studiu, pro něž jsou uznávány, povinné nebo povinně volitelné, popřípadě další 
předměty, které stanoví děkan. Předchozím studiem se rozumí studium, které bylo v 
minulosti ukončeno podle § 55 nebo 56  zákona. 
(2) Žádost podle odst. 1 s výjimkou těch předmětů absolvovaných podle písm. a), jejichž 

dokumentace je dostupná v IS MU,  student doloží 
a) úředním potvrzením o úspěšném absolvování každého předmětu včetně případné 

klasifikace, počtu kreditů a počtu  případných neúspěšných ukončení předmětu a 
b) úředně potvrzenou osnovou každého předmětu s případným popisem jeho začlenění do 

programu, oboru nebo směru, v jehož rámci byl absolvován. 
(3) Uznání předmětu může  být podmíněno složením rozdílové zkoušky, případně splněním 

jiných rozdílových požadavků. Zkoušejícího, resp. způsob kontroly splnění rozdílových 
požadavků, určí děkan. Původní hodnocení předmětu je nahrazeno hodnocením úspěšné 
rozdílové zkoušky, resp. rozdílových požadavků.  

(4) Předmět absolvovaný v předchozím studiu lze uznat, pokud od konce semestru, v 
němž bylo předchozí studium ukončeno, neuplynulo více než 10 semestrů. 

(5) Současně s předmětem je  vždy uznána i jeho klasifikace, včetně evidence neúspěšných 
pokusů.  Připouští-li to pravidla stanovená programem, pro který je předmět uznáván, 
může být s předmětem uznána i jeho kreditová hodnota, s výjimkou  situace 
podléhající ustanovení odst. 6. Nebyl-li uznaný předmět hodnocen kredity, je 
kreditová hodnota stanovena podle pravidel  stanovených programem, do nějž je 
předmět uznán. 

(6) Předměty nebo skupiny předmětů z předchozího  řádně ukončeného studia (§ 55 
zákona) mohou být uznány s kredity pouze do výše, o kterou   počet získaných kreditů 
v tomto studiu překročil hodnotu získanou jako třicetinásobek doby ukončeného 
studia vyjádřené v semestrech. Není-li  počet získaných kreditů znám znám, uznávají 
se předměty s nulovou kreditovou hodnotou. 

(7) Kreditová hodnota uznaných předmětů se nezapočítává do  počtu kreditů 
rozhodujícího pro posouzení splnění podmínek pro zápis do dalšího semestru (Čl. 12, 
odst.  2). 

Odstraněno:  se specifickým 
obsahem

Odstraněno: eventuelních 

Odstraněno: automaticky 

Odstraněno: fakulty, která předmět uznala

Odstraněno: kreditový zisk

Odstraněno: kreditový zisk

Odstraněno: kreditového zisku
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Zdůvodnění změn 

ad (1) Zpřesnění formulace týkající se uznávání absolvovaných předmětů pro konkrétní studium daného studenta. 
Zahrnutí možnosti uznat místo konkrétního předmětu skupinu absolvovaných předmětů (obvyklé např. na FI). 
Doplněno ustanovení o uznávání předmětů absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání (původně bylo v Čl. 6, 
odst. 5). Ve formulaci o uznávání “absolvovaných” předmětů je implicitně obsaženo, že není možné žádat o uznání 
předmětů uznaných (uznané předměty mají pozdější datum, než kdy byly skutečně absolvovány).  
V návrhu novely je oproti stávajícímu řádu omezeno uznávání předmětů pouze na ty, které jsou ve vztahu k danému 
studiu povinné nebo povinně volitelné. Uznávat pro konkrétní studium předměty, které se k němu v podstatě nevztahují 
(tj. volitelné) není vhodné.  
ad (4)  Na rozdíl od stávajícího řádu, kde se lhůty pro uznávání vztahují k předmětům, vztahuje se nově navrhované 
ustanovení k předchozímu studiu jako celku. Odstraní komplikovanou administrativu (odpočítávání od data 
absolvování předmětu) a má i obsahové opodstatnění: Stanovení lhůty pro uznávání ve vztahu k jednotlivým  
předmětům vedlo k tomu, že předměty absolvované později (většinou tedy profilové a s častěji aktualizovaným 
obsahem), uchazeči byly uznány, zatímco předměty absolvované dříve (většinou základní, bez výrazných častých 
změn) paradoxně nikoli. 
ad (5) V principu lze jako ekvivalentní uznat předmět, který má jinou (např. nižší) dotaci kontaktních hodin než 
předmět, místo kterého je uznáván. (Např. na PřF předměty F1040 2/2 Zk, F1030 4/2 Zk, jsou považovány za 
ekvivalentní, tj. student může absolvovat kterýkoli z nich, ale mají různou zátěž a tedy různý počet kreditů.) Kredity za 
uznaný nekreditovaný předmět by měly být stanoveny podle odhadu skutečné zátěže. Předměty (povinné a povinně 
volitelné, jiné neuznáváme), by se měly skutečně uznávat s kredity, až na výjimečné situace nebo v případech 
vymezených v odst. 6.  
ad (6) Týká se situace, kdy student má z předchozího studia diplom. Specielně se bude často uplatňovat při uznávání 
předmětů povinných a povinně volitelných z hlediska navazujícího magisterského studia, které studenti absolvovali 
“předem” již ve studiu bakalářském. 
ad (7) Nově formulovaný odstavec. Vystihuje lépe to, co měl na mysli odst. 5 stávajícího řádu. 
 
 

Článek 15 
Ukončení studia 

(1) Studium resp. dané studium se ukončuje 
a) úspěšným složením státní závěrečné zkoušky nebo (v oblasti lékařství) státní rigorózní 

zkoušky podle § 45 odst. 3 nebo § 46, odst. 3 zákona (dále jen “řádné ukončení studia”), 
b) ztrátou práva zápisu podle Čl. 12, odst. 1, 2, 3,  nebo 4 (§ 56, odst. 1, písm. b) zákona), 
c) zanecháním studia (§ 56, odst. 1, písm. a) zákona), 
d) vyloučením ze studia podle § 65, odst. 1, písm. c), nebo § 67 zákona (§ 56, odst. 1, písm c)), 
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e) odnětím akreditace nebo zánikem akreditace programu podle § 80, odst. 4 zákona (§ 56, 
odst. 1, písm. c) nebo d) zákona). 

(2) Dnem ukončení daného studia 
a) podle odst. 1, písm. a) je den vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky nebo (v 

oblasti lékařství) státní rigorózní zkoušky (dále jen státní zkouška), 
b) podle odst. 1, písm. b) nebo d) je den, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci, 
c) podle odst. 1, písm. c) je den doručení písemného oznámení o zanechání studia fakultě, 
d) podle odst. 1, písm. e)  je den stanovený § 56, odst. 2 zákona. 
(3) Dnem ukončení svého studia resp. posledního ze svých souběžných studií přestává být 

osoba  studentem MU. 
(4) Osobám, jejichž studium bylo ukončeno podle odst. 1, písm. e), zajistí děkan dnem 

ukončení tohoto studia zápis do obsahově obdobného programu uskutečňovaného na 
fakultě, MU nebo jiné vysoké škole. 

(5) Dokladem o ukončení studia podle odst. 1, písm. a) je vysokoškolský diplom a vysvědčení 
o státní zkoušce podle § 57 zákona. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (3 - původní)  Odst. 3 stávajícího řádu vypuštěn jako nadbytečný na základě připomínky Právnické fakulty. 
ad (4),  (5)  Přečíslované odstavce 5 a 6 stávajícího řádu. 
 
 
 

Hlava III 
Hodnocení průběhu studia 

 
Článek 16 

Ukončení předmětu 
(1) Ukončením předmětu se rozumí splnění jeho požadavků právě jedním z následujících 

způsobů: 
a) zápočet, 
b) kolokvium, 
c) zkouška, 
d) klasifikovaný zápočet. 
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(2) Splnění souhrnných požadavků bloku předmětů výslovně takto vymezeného v programu  
se ověřuje soubornou zkouškou před zkušební komisí. 

(3) V případě, že je rozhodnutím o akreditaci programu taková povinnost uložena, je 
zápis studenta do dalšího semestru podmíněn složením postupové zkoušky před zkušební 
komisí, která ověřuje znalosti podle požadavků určených v programu. 

(4) O výsledku ukončení předmětu podle odst. 1 rozhoduje akademický pracovník, jemuž toto 
rozhodnutí náleží podle vnitřního předpisu fakulty nebo rozhodnutí děkana (dále jen 
“zkoušející”).  Komisi  pro soubornou zkoušku a komisi pro postupovou zkoušku jmenuje 
děkan.  

(5) Termíny pro ukončení předmětů podle odst. 1, resp.  bloků předmětů podle odst. 2,  
zveřejní zkoušející, resp. předseda zkušební komise nebo jiný akademický pracovník 
pověřený děkanem,  v IS MU nejméně dva týdny před zahájením zkouškového období. 

(6) Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i 
do posledních dvou týdnů semestrální výuky. Výjimku tvoří předměty s blokovou výukou 
a předměty s atypickým časovým režimem, jejichž řádné termíny ukončení mohou být 
vypisovány již v průběhu semestrální výuky. Řádný termín zápočtu nebo klasifikovaného 
zápočtu lze na žádost studenta  vypsat kdykoli v průběhu výuky předmětu, pokud student 
splnil požadavky pro jeho ukončení. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového 
období. U kolokvia nebo zkoušky může zkoušející stanovit opravné termíny také 

a) na období výuky následujícího semestru, nejpozději však na třináctý kalendářní den 
po dni zahájení výuky, 

b) na zkouškové období následujícího semestru, pokud toto období předchází zahájení 
výuky znovu vypsaného předmětu. 

(7) V kombinované nebo distanční formě studia může děkan stanovit období pro ukončení 
předmětů zkouškou  i mimo zkouškové období. Ustanovením odst. 6 přitom není vázán. 

(8) K termínům ukončení předmětů kolokviem nebo zkouškou, resp. k souborné zkoušce nebo 
postupové zkoušce, je student povinen se přihlásit prostřednictvím IS MU. Děkan může 
stanovit postup pro případ, kdy student tuto povinnost ve stanoveném termínu nesplní. 

(9) Nedostaví-li se student k ukončení předmětu v termínu, na který je přihlášen nebo zařazen 
(viz odst. 8), a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti dnů po uplynutí termínu, je 
hodnocen jako by u ukončení předmětu neuspěl. 

(10) Jsou-li  pro ukončení předmětu předepsány v semestru průběžné kontroly, 
jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení, není zkoušející povinen 
vypsat opravné termíny pro studenty, kteří bez doložených vážných důvodů nevyužili 

Odstraněno: explicitně

Odstraněno: í

Odstraněno: delší časový 
interval zasahující 
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řádných termínů. Úmysl použít toto ustanovení je zkoušející povinen zveřejnit 
současně s požadavky pro ukončení předmětu (Čl. 18, odst.  1, Čl. 19, odst. 1). 

 
Zdůvodnění změn 

ad (2) Studijní programy musí zajistit, aby bloky, z nichž skládá student soubornou zkoušku, byly výslovně  
definovány. 
ad (5) Zveřejnění zkušebních termínů pouze jeden týden před zkouškovým obdobím není dostatečný pro rozvržení 
zkouškového období. Nově je výslovně stanovena odpovědnost za zveřejnění termínů. 
ad (6) Oproti původnímu znění zdvojnásobeno období pro “předtermíny”. Pro studenty může být podstatné zejména při 
větším počtu zapsaných předmětů (tj. větším počtu plánovaných ukončení) v daném semestru. 
     Ve formulaci “U kolokvia  nebo zkoušky může zkoušející...” je podstatné : 
� Je čistě na vůli zkoušejícího, zda termíny mimo řádné zkouškové období vypíše. 
� Ustanovení se omezuje pouze na kolokvia a zkoušky. U předmětů ukončených zápočtem nebo klasifikovaným 

zápočtem jsou  jejich požadavky plněny především v průběhu semestru, není proto důvod neukončit takový 
předmět do konce zkouškového období téhož  semestru. 

     K intepretaci: 
U kolokvií a zkoušek může zkoušející z vlastní iniciativy (ale nemusí) vypsat opravné termíny i ve zkouškovém období 
následujícího semestru. Zkoušející je přitom omezen podmínkou, že zkouškové období následujícího semestru, v němž 
chce opravné termíny vypsat, předchází výuce znovu vypsaného předmětu. Ustanovení o postupových zkouškách je 
zařazeno na základě připomínky právnické fakulty, i když nerespektuje plně  její konkrétní návrh operující s 
“nevyčerpanými termíny”. Postupovou zkoušku nevyužijí všechny fakulty. 
 
 
 
 
 
 

Článek 17 
Klasifikační  stupnice 

(1) Klasifikační stupnice odpovídá zásadám ECTS a má tyto stupně: 
stupeň označení hodnota stupeň označení hodnota 
výborně A 1 velmi dobře 

minus 
D 2,5 

výborně minus B 1,5 dobře E 3 
velmi dobře C 2 nevyhovující F 4 

 

Odstraněno: explicitně

Odstraněno: explicitně
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           Klasifikace se zaznamenává do IS MU písmenným označením. Číselná hodnota slouží  
           pro  stanovení průměrné klasifikace. 

(2) Průměrná klasifikace studenta je určena odděleně pro každé jeho studium v každé 
časové fázi jako vážený průměr číselných hodnot ze všech termínů klasifikovaných 
ukončení předmětů,  které se studentovi do daného studia započítávají (Čl. 6, odst. 5), 
včetně hodnocení nevyhovujících. Váha číselné hodnoty klasifikace předmětu je dána jeho 
kreditovou hodnotou. 

 
Zdůvodnění změn 

ad  (1 -  nový) Do IS MU nelze zadávat necelá čísla. Písmenné označení je zcela postačující. Odstavec není ve 
stávajícím řádu očíslován. Posunout další číslování. 
ad (3) Vypuštění odstavce. Formulace nepředstavuje žádné ustanovení, pouze informaci. Lze ji dát spíše do komentáře 
k SaZ řádu. 
 
 

Článek 18 
Zápočet a klasifikovaný zápočet 

(1) Zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem se ukončují předměty, jejichž požadavky jsou 
plněny průběžně především v době jejich výuky stanovené týdenním nebo blokovým 
rozvrhem. Zkoušející  je povinen zveřejnit požadavky pro ukončení předmětu před 
uplynutím třináctého kalendářního dne po dni zahájení týdenní výuky, resp. před 
uplynutím  odpovídající části blokové výuky. 

(2) Nesplní-li  student v řádném termínu požadavky zápočtu nebo klasifikovaného 
zápočtu, má právo splnit je v jednom opravném termínu vypsaném ve zkouškovém 
období téhož semestru. Neuspěje-li student v tomto opravném termínu, může zápočet 
resp. klasifikovaný zápočet mimořádně opakovat podruhé. Této možnosti však může 
využít v daném studiu nejvýše tolikrát, kolik činí standardní doba tohoto studia v 
letech zvětšená o jeden rok. 

(3) Zápočet se hodnotí slovy “započteno” resp. “nezapočteno” (v IS MU písmeny Z resp. N). 
Klasifikovaný zápočet se hodnotí podle klasifikační stupnice (Čl. 17, odst. 1). 

 
Zdůvodnění změn 

ad (2) Návrh odpovídající zásadě pohlížet z hlediska počtu opravných termínů stejně na všechny typy ukončení a 
nerozlišovat poprvé zapsané a opakované předměty. Počet druhých opravných termínů je stanoven podle standardní 
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doby studia, aby byla respektována zásada rovnosti u studentů programů s různou standardní dobou (požadavek 
právnické fakulty). 
 

 
Článek 19 

Kolokvium a  zkouška 
(1) Kolokviem nebo zkouškou se ukončují předměty, u nichž je podstatná část zátěže studenta 

soustředěna mimo dobu jejich výuky stanovenou týdenním nebo blokovým rozvrhem. 
Zkoušející  je povinen zveřejnit v IS MU požadavky pro ukončení předmětu nejpozději 
před uplynutím třináctého kalendářního dne po dni zahájení týdenní výuky, resp. před 
uplynutím odpovídající části blokové výuky. 

(2) Neuspěje-li student v řádném termínu u kolokvia nebo zkoušky, může je opakovat v 
jednom opravném termínu vypsaném pro tentýž semestr. Neuspěje-li student v tomto 
opravném termínu, může kolokvium nebo zkoušku mimořádně opakovat podruhé (Čl. 16, 
odst. 6). Této možnosti však může využít v  daném studiu nejvýše tolikrát, kolik činí 
standardní doba tohoto studia v  letech zvětšená  jeden rok. Pokud student některého 
z vypsaných řádných a opravných termínů nevyužije, nemá nárok na vypsání dalšího 
termínu jen proto, aby mohl využít možnosti opakovaného termínu. 

(3) Podmínkou přihlášky ke kolokviu nebo zkoušce může být splnění požadavků v průběhu 
semestrální výuky. Výsledky hodnocení těchto požadavků mohou být zahrnuty do 
hodnocení kolokvia nebo zkoušky. Pro zveřejnění takových požadavků platí ustanovení Čl. 
18, odst. 1.  

(4) Kolokviem se rozumí ukončení předmětu rozpravou o problematice předmětu, případně 
vypracováním písemné práce zabývající se dílčí tématikou předmětu. Kolokvium se  
hodnotí slovy  “prospěl(a)” resp. “neprospěl(a)” (v IS MU písmeno P resp. N). 

(5) Zkouška může být písemná, nebo ústní, popřípadě písemná a ústní. Zkouška může  mít více 
částí, které se mohou konat v různých dnech. Přístup k jednotlivým částem zkoušky 
nelze podmínit úspěšností částí předchozích. Výsledek zkoušky se hodnotí podle 
klasifikační stupnice  (Čl. 17, odst. 1). 

 
Zdůvodnění změn 

ad (2)  Formulace vychází z požadavku nerozlišovat poprvé zapsané a opakované předměty z hlediska počtu opravných 
termínů.  
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Článek 20 
Souborná zkouška a postupová zkouška 

(1) Pravidla pro podání přihlášky k souborné zkoušce nebo postupové zkoušce stanoví 
program. 

(2) Souborná zkouška  má jednu nebo více částí, z nichž jedna může být rozpravou o  případné 
semestrální nebo ročníkové práci. Každá z ostatních částí je písemná nebo ústní. 
Jednotlivé části souborné zkoušky mohou proběhnout v různých dnech. Přístup k 
jednotlivým částem souborné zkoušky nelze podmínit úspěšností částí předchozích. 
Výsledek souborné zkoušky se hodnotí podle klasifikační stupnice pro státní  zkoušky (Čl. 
24, odst. 1). 

(3) Postupová zkouška může být písemná, nebo ústní, popřípadě písemná a ústní. 
Postupová zkouška může mít více částí, které se mohou konat v různých dnech. 
Přístup k jednotlivým částem postupové zkoušky nelze podmínit úspěšností částí 
předchozích. Výsledek postupové zkoušky se hodnotí podle klasifikační stupnice (Čl. 
17, odst. 1). 

(4) Komisi pro soubornou zkoušku nebo postupovou zkoušku jmenuje děkan. Pro složení a 
jednání komise platí ustanovení Čl. 23. 

(5) Neuspěje-li student v řádném termínu souborné zkoušky nebo postupové zkoušky, má 
právo ji v tomtéž semestru opakovat, a to nejvýše dvakrát. Student má právo na využití 
druhého opravného termínu souborné zkoušky ve zkouškovém období následujícího 
semestru. Toto právo musí student uplatnit nejpozději k poslednímu dni zápisu 
předmětů pro následující semestr. 

(6) Pravidla vypisování termínů postupových zkoušek a souborných zkoušek stanoví 
fakulta. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (4)  Slovo “přiměřeně” vypuštěno. Nic konkrétního neznamená. 
ad (5) Návrh změny je proveden ve  stejném duchu jako  v ustanoveních Čl. 19, odst. 2, týkajících se opravných 
termínů zkoušek a kolokvií. Úpravou práva studenta na odklad posledního opravného termínu se zároveň řeší 
připomínka právnické fakulty - děkan nebude muset posuzovat žádosti, studenti se k souborné zkoušce v odloženém 
termínu prostě přihlásí prostřednictvím IS MU. 
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Článek 21 

Opakování předmětů 
(1) Jestliže student neukončil zapsaný předmět úspěšně, je povinen jej znovu zapsat v 

nejbližším semestru, kdy se uskuteční jeho výuka (dále jen “opakovaný předmět”). 
Studentovi, který ani po vyčerpání možností podle Čl. 18, odst. 2 v případě zápočtu 
nebo klasifikovaného zápočtu, resp. Čl. 19, odst. 2 v případě kolokvia nebo zkoušky, 
neukončil opakovaný předmět úspěšně, nevzniká právo zápisu do dalšího semestru 
(Čl. 12, odst. 2). 

(2) Povinnost opakování podle odst. 1 může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit u 
předmětů, které jsou ve vztahu  k danému studiu volitelné, a  to nejvýše v celkovém 
rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty tohoto studia. 

(3) Ustanovení odst. 1 se vztahuje i na soubornou zkoušku a postupovou zkoušku. 
 

Zdůvodnění změn 
ad  (1) Snaha  o jasnější formulaci. 
ad (2) Zpřesnění formulace. 
ad (4) Vypustit. Děkan by skutečně neměl zasahovat do obsahových záležitostí programů. Navíc není zřejmé, co má 
toto poměrně nepohodlné  ustanovení pozitivního přinést. 
 
 
 

Hlava IV 
Řádné ukončení  studia 

 
Článek 22 

Státní závěrečná zkouška a státní rigorózní zkouška 
(1) Každé  studium daného studenta se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou nebo    

(v oblasti lékařství) státní rigorózní zkouškou (dále jen “státní zkouška”) před zkušební   
       komisí. Průběh a vyhlášení výsledku státní zkoušky  jsou veřejné. 
(2) Státní závěrečná zkouška sestává z těchto odděleně klasifikovaných součástí: 
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a) obhajoba bakalářské práce, je-li v daném bakalářském programu předepsána, resp. 
obhajoba diplomové práce, 

b)  další součásti státní závěrečné zkoušky, výslovně specifikované programem (dále  jen 
“předměty státní zkoušky”). 

Státní rigorózní zkouška sestává ze součástí podle písm. b).  Jednotlivé  součásti státní  
zkoušky mohou proběhnout v různých dnech. 
(3) Podmínky přístupu ke státní zkoušce, jakož i  její součásti včetně požadavků a 

návazností stanoví program. (4) Obhajoba bakalářské resp. diplomové práce je ústní. 
Zkouška z předmětů státní zkoušky je písemná nebo ústní, popřípadě písemná a ústní. 
Obhajobou bakalářské  resp. diplomové práce není podmíněn přístup k dalším součástem 
státní  zkoušky. 

(5) Řádné a opravné termíny státních zkoušek pro každý program a obor stanoví děkan v 
souladu  s harmonogramem akademického roku. Termíny státní zkoušky  a složení 
zkušebních komisí jsou zveřejněny v IS MU a na úřední desce fakulty nejméně dva 
týdny před zahájením státních zkoušek v daném semestru. 

(6) Student je povinen přihlásit  se ke státní zkoušce resp. k její první součásti buď na období 
vymezené pro státní zkoušky v  semestru, v němž  splnil všechny stanovené podmínky, 
nebo v semestru  následujícím. Děkan stanoví další postup pro případy, kdy student 
tuto povinnost nesplní. 

(7) Nedostaví-li se student přihlášený resp. zařazený ke státní zkoušce (viz odst. 6) nebo k 
některé z jejích  součástí ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast 
do pěti dnů po uplynutí termínu, je u této součásti státní zkoušky hodnocen  stupněm 
“nevyhovující”. 

(8) Student, jehož celkový výsledek státní zkoušky (Čl. 24, odst. 2) v řádném termínu  je 
“nevyhovující”, může státní zkoušku opakovat v termínu opravném. Nestanoví-li 
pravidla fakulty jinak, je opravný termín zařazen na období státních zkoušek 
následujícího semestru. 

(9) Opakovat státní zkoušku lze nejvýše dvakrát. Student opakuje pouze ty její součásti, v 
nichž byl hodnocen stupněm “nevyhovující”. Do termínu opakované státní zkoušky může  
děkan studentovi přerušit studium. Doba takto přerušeného studia  se nezapočítává do 
celkové doby přerušení podle Čl. 13, odst. 3. Děkan může  stanovit další podmínky pro 
organizaci opravných termínů a přihlašování k nim. 

(10) Poslední část státní zkoušky v  daném studiu musí  student úspěšně  vykonat 
nejpozději v semestru, po jehož ukončení uplyne od doby zápisu  do tohoto studia 

Odstraněno: explicitně

Odstraněno: Nestanoví-li program jinak,  je podmínkou přístupu k poslední ze součástí 
státní zkoušky podle písm. b)  
odevzdání bakalářské práce (je-li pro program předepsána), 
resp. diplomové práce.
Odstraněno:   ¶
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dvojnásobek standardní doby studia. Studentovi, který v této lhůtě státní zkoušku úspěšně 
nevykoná, je  ukončeno studium podle § 56, odst. 1, písm.  b) zákona. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (2) Pojem “součást” státní zkoušky je obsažen v zákonu (§ 57, odst. 5). Proto se jej držíme. Součásti jsme rozdělili 
na  dvě kategorie:   
� obhajoba bakalářské  nebo diplomové práce a 
� jednotlivé předměty.  
Je nutno důsledně požadovat od programů specifikaci předmětů jakožto součástí státní zkoušky. Pokud je předmět 
zkoušen písemně i ústně, musí student, který v něm neuspěl, opakovat celý předmět, tj. obě složky (písemku i ústní 
zkoušku). 

ad (6) Obdobná úprava případů, kdy se  student  ke státní zkoušce nepřihlásí, jako u obyčejných zkoušek. 
ad (8) Možnost zařazování opravných termínů státních zkoušek na základě pravidel fakulty požaduje Lékařská fakulta. 
Ostatní: Zbývající úpravy jsou formulační, pořadí některých odstavců je ve srovnání se stávajícím řádem změněno. 
Konkrétně odst. 3 stávajícího řádu je přečíslován na 4, dále odst. 4 � 5, odst. 5 � 6, odst. 6 � 3. 
 
 

Článek 23 
Zkušební komise 

(1) Každá ze součástí státní zkoušky se koná před zkušební  komisí (dále jen “komise”), 
kterou jmenuje  děkan podle § 53, odst. 2 a 3 zákona. Předsedu komise jmenuje na návrh 
děkana rektor. Předseda komise řídí její jednání a odpovídá za její činnost. Funkční období 
komise  je nejméně jednoleté a nejvýše pětileté. 

(2) Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři její členové včetně předsedy. 
Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

(3) Je-li pro obor, který se dále nečlení,  nebo pro program, který zahrnuje jediný obor, 
jmenováno více komisí, rozhodne o zařazení studentů ke komisím děkan. Rozdělení musí 
být zveřejněno před termínem konání státní zkoušky. 

(4) Je-li jednou ze součástí státní zkoušky obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, určí 
předseda komise v předstihu jejího oponenta z řad akademických pracovníků fakulty nebo 
jiných vysokoškolsky vzdělaných odborníků v daném vědním oboru. Oponent a vedoucí  
bakalářské resp. diplomové práce  nejsou členy komise, účastní se však jejího jednání, 
včetně neveřejných částí, s hlasem poradním. Oponent a vedoucí práce vypracují 
písemný posudek, jehož součástí  je návrh hodnocení podle Čl. 24, odst. 1. Student má  
právo být seznámen s posudky nejméně tři dny před obhajobou. 
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Zdůvodnění změn 

Změny jsou většinou formulační. 
ad (3)  Zveřejnění rozdělení ke komisím až v den státní zkoušky nemá smysl. Rozdělení by mělo být známo  předem. 
Formulace je však zvolena tak, aby v případě, kdy jsou nějaké vážné důvody pro “utajení” , mohlo být rozdělení 
zveřejněno opravdu až těsně před zkouškou.   
ad (4)  Proč má děkan pověřovat určením oponentů člena komise? Tento úkol přísluší opravdu spíše předsedovi. 
ad (5 -- původní). Odst. 5 stávajícího řádu vypustit. Při vypisování diplomových prací by měly být respektovány 
akreditační materiály, které standardní obtížnost diplomových nebo bakalářských prací dokumentují. 
 

Článek 24 
Hodnocení státní zkoušky a řádně  ukončeného studia 

(1) V každé součásti státní zkoušky se komise usnáší o jejím výsledku. Výsledek každé 
součásti státní zkoušky je hodnocen slovy “výborně”, “velmi dobře”, “dobře”, 
“nevyhovující”. 

(2) Celkový výsledek státní zkoušky hodnotí komise po ukončení její poslední části některým 
ze stupňů uvedených v odst. 1. Celkový výsledek státní  zkoušky je “nevyhovující”, je-li 
kterákoli její součást hodnocena stupněm “nevyhovující”. 

(3) Celkový výsledek řádně ukončeného studia je hodnocen slovy 
a) “prospěl(a) s vyznamenáním”, 
b)  “prospěl(a)”. 
(4) Celkový výsledek daného řádně ukončeného studia zní “prospěl(a) s vyznamenáním”, 

jsou-li splněny tyto podmínky: 
a) všechny součásti státní zkoušky byly úspěšně složeny v řádném termínu s hodnocením 

“výborně” nebo “velmi dobře”, 
b)  celkový výsledek státní zkoušky je “výborně”, 
c) průměrná klasifikace v daném studiu podle Čl. 17, odst. 2 nepřevyšuje hodnotu 1,5, 
d) v daném studiu nebyl student v žádném z klasifikovaných předmětů hodnocen 

stupněm “nevyhovující”,  
e) v daném studiu byl student  hodnocen  nejvýše  dvakrát  klasifikačním stupněm 

“dobře”. 
(5) Celkový výsledek  daného řádně ukončeného studia je uveden ve vysokoškolském  diplomu. 
 

Zdůvodnění změn 
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Slovo “část” je  všude nahrazeno slovem “součást” z hlediska terminologie zákona a definice součásti státní zkoušky v  
Čl. 22, odst. 2. Ostatní změny jsou formulační. 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 25 
Revize hodnocení 

(1) Student má právo požádat o revizi hodnocení ukončení předmětu, resp. revizi hodnocení 
souborné nebo postupové zkoušky (dále jen “výsledek kontroly studia”), anebo  o 
revizi hodnocení státní zkoušky nebo její součásti. 

(2) Děkan na  základě žádosti podle odst. 1 zruší napadený výsledek kontroly studia resp. 
výsledek státní zkoušky nebo její součásti, jestliže při jeho stanovení nebo v průběhu 
kontroly studia, státní zkoušky nebo její součásti byl narušen některý právní předpis 
popř. vnitřní předpis MU nebo fakulty,  anebo jestliže bylo hodnocení stanoveno svévolně. 
V takovém případě  učiní děkan opatření nezbytná pro obnovení porušených práv 
studenta. 

(3) Byl-li výsledek kontroly studia zrušen podle odst. 2, koná se  nové ukončení předmětu, 
resp. souborná nebo postupová zkouška, před tříčlennou komisí, kterou jmenuje děkan. 
Pro jednání a usnášení se komise platí  ustanovení Čl. 23, odst. 2. Byl-li výsledek státní 
zkoušky nebo její součásti zrušen podle odst. 2, koná se státní zkouška nebo její 
součást znovu před jinou komisí pro státní zkoušky. 

(4) Na žádost studenta se jednání komise uvedené v odst. 3 může zúčastnit důvěrník studenta, 
kterého si student zvolí z řad členů akademické obce MU. Důvěrník studenta není členem 
komise. 

 
Zdůvodnění změn 

ad (1,2,3) Státní zkoušku je třeba vyčlenit, neboť nařízená nová státní  zkouška  nemůže být před libovolnou komisí, 
ale před komisí pro státní zkoušky, která byla již dříve řádně jmenována. 
 
 

Článek 26 

Odstraněno: . Student má právo požádat
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Rozhodování o právech a povinnostech studentů 
(1) Na rozhodování o právech a povinnostech studentů se vztahují příslušná ustanovení  

zákona, statutu a tohoto řádu. 
(2) Žádost o přezkoumání rozhodnutí podává student orgánu, který rozhodnutí vydal, a  to do 

30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
(3) Je-li tímto orgánem děkan, může sám pouze žádosti vyhovět a rozhodnutí zrušit nebo 

změnit. V opačném případě postoupí  žádost  rektorovi. 
(4) Rektor na základě žádosti podle odst. 2 změní nebo zruší rozhodnutí, je-li v rozporu 

s právními předpisy resp. s vnitřními předpisy MU nebo fakulty. 
 

Zdůvodnění změn 
ad (2), (3)  Stávající  formulace nejsou v souladu se zákonem, § 68, odst.4. 
 
 

Článek 27 
Mimořádné prostředky 

(1) Děkan nebo rektor je oprávněn udělit studentovi na jeho žádost výjimku z ustanovení tohoto  
      řádu. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 
(2) Studentům, jejichž zdravotní stav je příčinou trvalých omezení některých činností souvisejících    
      s jejich studiem, může děkan na jejich žádost poskytnout úlevy při plnění požadavků tohoto     
      řádu zejména požadavků ustanovení Čl. 9, odst. 2, Čl. 12, odst. 1 a 2, Čl. 21, odst. 1 a 3.  Na   
     základě posouzení žádosti stanoví  děkan konkrétní  postup při plnění podmínek řádu. Takto  
     poskytnuté úlevy nejsou výjimkou z ustanovení tohoto řádu ve smyslu odst. 1. 
 
 

Článek 28 
Přechodná ustanovení 

Rektor může stanovit specifické výjimky z tohoto řádu pro akademický rok 2003/2004. 
 

Zdůvodnění  změn 
Nová  situace. 
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Článek 29 
Platnost a účinnost 

(1) Tento řád byl schválen podle § 9,  odst. 1, písm. b) zákona Akademickým senátem MU dne 
25. února 2002. 

(2) Tento řád nabývá platnosti podle § 36, odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy a účinnosti dnem 1. září 2002 

(3) Změny a doplnění tohoto řádu byly schváleny Akademickým senátem MU podle § 9 odst. 1 
písm b) zákona dne 26. června 2003. Tyto změny a doplnění nabývají platnosti dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a účinnosti dnem 1. září 2003.  (4) Vnitřní 
předpisy fakult musí výt v souladu s tímto řádem. Ustanovení vnitřních předpisů fakulty, která 
jsou s tímto řádem v rozporu, jsou neplatná dnem účinnosti řádu. 

 
Jiří Zlatuška, rektor, v.r. 

Naformátováno: Odrážky a
číslování

Odstraněno: xx. května 2003.
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Odstraněno: .
Odstraněno: ¶
(3)
Odstraněno: 


