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Úvodník
Milé studentky, milí studenti,
vstupujeme společně do poněkud neklidných let, kdy celá fakulta projde nejen rekonstrukcí budov
současných a výstavbou budov nových, ale zároveň také právě nyní dojde ke změně struktury a do
jisté míry i obsahu bakalářských a magisterských studijních programů. Celá univerzita se také začne
řídit společným studijním a zkušebním řádem, který dává studentům více volnosti a svobod, tím ale
na ně nutně klade zvýšené nároky.
Podrobnější popis změn v podmínkách pro studium najdete o pár řádků níže v úvodníku paní
proděkanky Jany Musilové, já se zde omezím jen na několik prohlášení o našich celkových cílech:
• Chceme, aby se studenti mohli vzdělávat podle svých představ, ovšem v dobře a pevně
definovaných podmínkách pro jednotlivé programy a jejich obory.
• Změny nemají vést k úlevám pro studenty, ale také je nesmí poškozovat.
• Studenti by se měli chtít zapojit do diskusí o dalším rozvoji koncepce výuky, mimo jiné i cestou
news na adrese cz.muni.sci.dekan nebo prostřednictvím Spolku přírodovědců.
• Studijní oddělení, garanti programů a oborů a zástupci vedoucích sekcí pro pedagogické
záležitosti jsou tu pro studenty k dispozici a musí umět zodpovědět prakticky všechny dotazy.
Prosím tedy o trpělivost při překonávání nepříjemností a o důvěru, že se nám společně bude dařit.
Jan Slovák
děkan
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Nová koncepce studia
Milé studentky, milí studenti,
po rychle uplynuvších prázdninách opět vítám na přírodovědecké fakultě nejen vás, kteří se vracíte
do známého prostředí, abyste pokračovali ve studiu i odborné práci, ale stejně srdečně i vás, čerstvé
maturanty, kteří na akademickou půdu vstupujete poprvé. Studijní katalog, který jste právě otevřeli,
má být vaším průvodcem studiem v nadcházejícím akademickém roce. Aby vám však mohl sloužit
co nejlépe, je důležité, abyste se seznámili se základními právními normami a předpisy, jimiž se
vaše studium musí a bude řídit:
• Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů a jeho
novela (zákon č. 147/2001 Sb.),
• Statut Masarykovy univerzity v Brně a jeho přílohy,
• Statut Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a její vnitřní předpisy.
Nejdůležitějšími přílohami uvedených dokumentů jsou
• Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
(předpis Masarykovy univerzity v Brně)
• Výuka a tvorba studijních programů (vnitřní předpis Přírodovědecké fakulty MU v Brně) a
opatření děkana ke změnám tohoto předpisu.
• Prováděcí pokyny Přírodovědecké fakulty MU ke Studijnímu a zkušebnímu řádu pro
studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
Ustanoveními posledních tří uvedených předpisů se řídí obsahové i organizační zásady studia na
fakultě. Jsou proto závazné nejen pro vás, ale i pro vaše učitele. Oba dokumenty jsou přetištěny
v dílu Studijního katalogu nazvaném Informace pro studenty, kde najdete i poznámky týkající se
interpretace jednotlivých ustanovení Studijního a zkušebního řádu a jejich aplikace v podmínkách
studia obvyklých na naší fakultě. Byla bych velice ráda, kdybyste oba předpisy pečlivě pročetli a
naučili se jich v průběhu studia automaticky využívat. Pouze tak se vám podaří nejen bez problémů
plnit všechny povinnosti při organizaci vašeho studia, ale také účinně uplatňovat vaše studentská
práva.
Patří k nim především právo studenta uplatnit vlastní představu o svém odborném zaměření
a upravit si svůj postup ve studiu prostřednictvím studijního plánu. Děje se tak ovšem v rámci
pravidel, která jsou pro sestavování studijního plánu stanovena studijním programem, v němž je
student fakulty zapsán. Každý studijní program je samostatným vzdělávacím projektem v některém
z vědních oborů pěstovaných na fakultě, který se člení do studijních oborů, případně ještě jemněji,
do studijních směrů. K jeho náležitostem patří formulace všech obsahových i formálních požadavků
na jeho absolvování a charakteristika způsobu průběžného hodnocení výsledků studia
prostřednictvím kreditového systému založeného na Evropském systému převodu kreditů. Základní
z těchto údajů o studijních programech a jejich oborech, které při sestavování vašeho studijního
plánu musíte respektovat, jsou shrnuty ve Studijním katalogu. Studijní katalog vám současně nabízí
určitý standardní a osvědčený postup ve studiu, takzvaný Doporučený studijní plán. Podrobné
údaje o jednotlivých studijních programech, oborech a směrech jsou součástí akreditačních
materiálů fakulty, které jsou dostupné v elektronické podobě. V případě potřeby jsou k dispozici i
v písemné verzi na studijním oddělení fakulty.
Akademický rok 2002/2003 přináší významné změny v koncepci studia na Přírodovědecké
fakultě MU a koneckonců na celé univerzitě. Tyto změny se projeví nejen při organizaci studia
nově přijatých maturantů, ale v menší či větší míře „zasáhnou do života“ všem studentům fakulty,
zejména těm, kteří se budou v roce 2002/2003 zapisovat do druhého a třetího roku svého studia.
Abyste se s nimi snadno vyrovnali a dokázali v nich nalézt výhody pro svůj vlastní postup ve
studiu, je třeba, abyste o nich byli dobře informováni. Základním koncepčním krokem,
vyplývajícím ze zákona o vysokých školách a z mezinárodních dohod uskutečněných v oblasti
vysokoškolského vzdělávání, je přechod na tzv. třístupňové studium: bakalářské – magisterské doktorské. Toto schéma fakulta důsledně naplnila v podkladech pro akreditaci svých studijních
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programů. V praxi to znamená, že od akademického roku 2003/2004 budou přijímání uchazeči z řad
maturantů výhradně do tříletých bakalářských studijních programů, po jejichž úspěšném
absolvování budou moci buď přejít do praxe (většinou absolventi tzv. profesních bakalářských
programů) anebo v podstatě přímo pokračovat ve studiu v dvouletých programech magisterských,
v jejichž rámci budou své dosavadní vzdělání již výrazně profesně profilovat (absolventi tzv.
obecných bakalářských programů). Dosavadní „tradiční“ pětileté magisterské programy již nebudou
nově otvírány. Studenti v nich zapsaní však budou v jejich rámci své studium dokončit, i když
předpokládáme, že většina z nich bude chtít využít výhod vícestupňového studia a svůj zápis do
programu ve svůj prospěch změnit.
Ráda bych vám nyní předložila stručnou charakteristiku základních obsahových a
organizačních změn vašeho studia, abyste si mohli svůj další postup dobře promyslet.
Současný stav
Většina sekcí fakulty již od devadesátých let minulého století poměrně důsledně preferuje, prozatím
po obsahové stránce, koncepci třístupňového studia (bakalářské-magisterské-doktorské).
V uvedeném období naše fakulta měla, a dosud má, akreditovány jak tříleté bakalářské, tak
pětileté magisterské studijní programy. V pětiletých magisterských programech je v tuto chvíli
zapsána převážná většina z vás. Koncepce třístupňového studia byla dosud uplatňována tak, že
první tříletí pětiletých magisterských programů představovalo obsahově ucelený vzdělávací blok,
v některých případech završený tzv. ročníkovou prací, nebo i soubornou zkouškou, jehož obsah
odpovídá bakalářskému studijnímu programu.
V čem spočívají změny
V souladu s novelou Zákona 111/1998 Sb. O vysokých školách a ve shodě s mezinárodními
dohodami respektují nové akreditační materiály fakulty koncepci třístupňového studia, tj.
bakalářské (tříleté) → magisterské (tzv. „navazující“, dvouleté, na chemii i tříleté) → doktorské,
bezvýhradně i po formální stránce. Znamená to, že od akademického roku 2003/2004, kdy již nová
akreditace bude v platnosti, budou na naši fakultu přijímáni maturanti pouze do bakalářských
programů, programy magisterské („navazující“) budou určeny bakalářům. Pro své současné
studenty, včetně těch, kteří budou ke studiu přijati v roce 2002/2003, požádala fakulta o prodloužení
akreditace stávajících programů na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohli své studium ukončit
podle formálních pravidel, která platila v době, kdy studovat začali. Zdůrazňuji – podle formálních
pravidel. Po obsahové stránce přistoupí fakulta k realizaci nově akreditovaných programů a oborů
neprodleně, se snahou o co největší zkrácení přechodových období. Koneckonců, obsahové změny
nebudou natolik dramatické, aby jakkoli ovlivnily váš dosavadní postup ve studiu po odborné
stránce.
Další změnou, která se projeví v pravidlech organizace studia, je Studijní a zkušební řád
Masarykovy univerzity, nedávno schválený jejím Akademickým senátem. Řád začne platit od
počátku akademického roku 2002/03 a ukončí tak platnost dosavadního Studijního a zkušebního
řádu naší fakulty.
Jaké jsou vaše možnosti
Při zápisu do dalšího akademického roku můžete zvolit jednu ze tří možností, které, jak si jistě
uvědomíte, nejsou nové. Některé z nich, jichž jste doposud nevyužívali buď vůbec, nebo jen zřídka,
se však ve světle nové akreditace i v souvislosti s novým studijním a zkušebním řádem MU stávají
možná atraktivnějšími.
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•

•
•

Zrušit zápis v pětiletém magisterském programu a zapsat se do odpovídajícího programu
bakalářského, vypracovat bakalářskou práci, složit státní zkoušku, získat diplom a titul Bc. a
hladce přejít do dvouletého („navazujícího“) magisterského programu. „Hladkým
přechodem“ se rozumí v podstatě automatický zápis do magisterského programu bez
přijímací zkoušky, pokud uchazeč hodlá pokračovat ve studiu v magisterském programu
resp. oboru, u kterého je návaznost na absolvovaný bakalářský program resp. obor přímo
deklarována.
Zapsat se současně do odpovídajícího bakalářského programu a absolvovat bakalářskou
práci i státní zkoušku a získat tak diplom a titul Bc. souběžně s magisterským studiem.
Zůstat zapsáni pouze, jako dosud, v pětiletém magisterském programu, v němž pro studenty
současného prvního ročníku a pro studenty nově zapsané v roce 2002/03 bude povinně
předepsána ročníková práce jako obsahový ekvivalent práce bakalářské, popřípadě i
souborná zkouška jako obsahový ekvivalent státní zkoušky v bakalářském programu. U
studentů současného druhého ročníku, studujících v programech a oborech, kde dosud
ročníková práce a souborná zkouška nebyly povinné, bude plně otázkou jejich volby, zda
ročníkovou práci vypracují a soubornou zkoušku složí.

Jak těchto možností využít co nejlépe
Třetí z možností se jeví jako nejméně výhodná, neboť nevede k získání bakalářského diplomu. Ani
pro studenta, který hodlá vystudovat v magisterském programu však nemusí mít bakalářský diplom
pouze formální význam. Stvrzuje totiž absolvování jistého vzdělávacího celku, a tedy zcela
konkrétně specifikovanou úroveň znalostí a dovedností. Opravňuje proto svého nositele nejen
přihlásit se k magisterskému studiu na jiné vysoké škole, třeba i v zahraničí, ale ovlivnit svůj
profesní profil volbou
poněkud odlišného oboru v navazujícím magisterském programu.
Z uvedeného hlediska se jako nejvýhodnější může jevit možnost druhá – umožňuje spojit výhody
získání bakalářského diplomu s plynulým pokračováním v magisterském studiu, bez nutnosti projít
alespoň formálně přijímacím řízením, byť bez přijímací zkoušky. První varianta se tedy zdá být
skoro zbytečná. Není tomu však tak docela. Student, který se pro ni rozhodne a úspěšně ukončí
bakalářské studium, získá prakticky okamžitě možnost modifikovat své odborné zaměření již podle
nově akreditovaných dvouletých (na chemii i tříletých) magisterských programů a oborů. Tuto
volbu bychom rádi doporučili i studentům současného druhého ročníku, pokud se i přes jistý časový
handicap rozhodnou ukončit první tři roky svého studia získáním bakalářského diplomu. Všem
studentům, kteří se k ní přikloní, vyjde studijní oddělení vstříc při řešení otázek a problémů
týkajících se organizace studia. Kromě nesporné „čistoty postupu“ a administrativního zjednodušení
nejen pro správce studijní evidence, ale i pro studenta samotného, může volba první varianty přinést
i další výhody, které vyplývají z nového studijního a zkušebního řádu MU (například lepší využití
maximálního možného počtu opravných zkouškových termínů).
Řečeno co nejjednodušeji, rádi bychom většinu z vás přesvědčili o výhodnosti volby první
varianty.
Pro studenty zapsané do vyšších let studia
Studentů, kteří se v roce 2002/2003 budou zapisovat do čtvrtého a vyššího roku studia, se změny
spojené s akreditací dotknou pouze okrajově. Přesto však již zmíněná snaha o co nejrychlejší
přechod k nově akreditovaným programům a oborům může vést i v doporučených plánech určených
těmto studentům k přesunům předmětů mezi jednotlivými semestry či roky studia, případně i ke
změně kreditové hodnoty některých předmětů. Všechny takové situace budou explicitně
komentovány ve studijním katalogu 2002/2003. Problémy, které by vám v tomto přechodovém
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období vznikly, budeme řešit vždy vstřícně a ve váš prospěch. Prosím však, abyste zpětně nežádali
o změnu kreditového hodnocení předmětů již absolvovaných.
Ještě jedna rada
Bude dobře, když si jednotlivé možnosti promyslíte tak, abyste se mohli pro určitou z nich
rozhodnout již v období registrace do dalšího semestru. Nové akreditační materiály, které budou mít
na vaši volbu zřejmě rozhodující vliv, najdete, jak již bylo řečeno, na www stránkách fakulty.
Neváhejte se poradit s garantem studijních programů na vaší sekci nebo se zástupcem
vedoucího sekce pro pedagogické záležitosti. Oba jsou s problematikou dokonale obeznámeni.
V případě vašeho zájmu budou na jednotlivých sekcích zorganizovány besedy, na nichž se
pokusíme zodpovědět vaše dotazy.
Na závěr se několika slovy vraťme ke Studijnímu katalogu: Vzhledem k přirozené příslušnosti
vědních oborů pěstovaných na fakultě k oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických,
biologických a věd o Zemi je stejným způsobem členěn i Studijní katalog. Kromě ji zmíněného dílu
Informace pro studenty obsahuje dalších pět sešitů s odpovídajícími názvy: Matematika, Fyzika,
Chemie, Biologie, Vědy o Zemi a souhrnný sešit Seznam předmětů. V něm je uveden úplný soupis
všech předmětů vyučovaných na fakultě včetně jejich charakteristik relevantních pro zápis.
Jednotlivé sešity obsahují kromě stručných obecných informací a zásad pro sestavování studijních
plánů také již zmíněné doporučené studijní plány, představující optimální způsob, jak dostát všem
pravidlům studijních programů a hladce absolvovat celé studium během standardní doby.
Současné pojetí vysokoškolského studia i vědeckého bádání je přirozeně založeno na
myšlence akademických svobod při současném uchování kvality výuky a vědy, která má na
Přírodovědecké fakultě MU v Brně již tradičně vysokou úroveň. Součástí těchto svobod je i dnes již
automaticky respektované právo studenta ovlivňovat své studium a tím i svůj profesionální profil.
Volnost v rozhodování však s sebou nutně nese i zodpovědnost za výsledek každého rozhodnutí.
Umění řídit svobodu volby tak, aby nebyla promarněna, ale naopak účinně využita k prospěchu
věci, patří snad k největším uměním vůbec. Vyžaduje totiž sebekázeň, spočívající ve stanovení
vnitřních mezí této volnosti. Věřím, že toto umění brzy ovládnete a dokážete je při plánování svého
studia dobře uplatnit.
Ke studiu přírodovědných oborů jste se jistě rozhodovali s vědomím, že patří k
nejobtížnějším disciplínám, které posouvají lidské vědění a poznání kupředu. Mnozí z vás již
poznali, že úsilí i čas, do studia vkládáte, nejsou malé. Způsob vaší práce se zejména svou
systematičností značně liší od středoškolských zvyklostí a na vaší cestě ke vzdělání se objevuje
nejedna překážka. Přeji vám, abyste překážky zdolávali s přesvědčením, že se v průběhu vaší cesty
budete moci radovat z poznávání a abyste na jejím konci nalezli to, za čím jste se po ní vydali –
poznání a vzdělanost.
Jana Musilová
proděkanka

8

Z historie Masarykovy univerzity a Přírodovědecké fakulty

Vznik Masarykovy univerzity, instituce, která si od svého založení až po dnešek dokázala podržet
postavení a věhlas nejvýznamnějšího centra české vzdělanosti hned za naším prvým vysokým
učením, téměř o 600 let starší Univerzitou Karlovou, i vznik přírodovědecké fakulty jako jedné
z jejích stálých opor, byl provázen slavnostními okamžiky i dramatickými událostmi. Charakter
doby, v níž se založení Masarykovy univerzity připravovalo, byl takový, že se k této události
upínaly pozornost i naděje celého národa. Vždyť se jednalo o první univerzitu v právě se zrodivším
samostatném československém státě a první univerzitu na Moravě. Dne 28. ledna 1919 přijalo
tehdejší Národní shromáždění zákon, kterým se naplnilo dlouholeté úsilí široké veřejnosti o zřízení
druhé české univerzity, zákon stručný, o to však závažnější, jímž byla v Brně zřízena
československá státní "Masarykova universita" o čtyřech fakultách s právem a povinností zahájit
výuku ve školních letech 1919-20 (fakulty právnická a lékařská) a 1921-22 (fakulty přírodovědecká
a filosofická).
Vznik Masarykovy univerzity nebyl dílem okamžiku ani momentální politické nálady.
S výhledem na její zřízení byla již před první světovou válkou habilitována na Karlově univerzitě a
na brněnské české technice řada nadějných vědeckých pracovníků, kteří se později stali jádrem
profesorských sborů nové univerzity. Masarykova univerzita se neměla stát univerzitou regionální.
Její poslání bylo mnohem významnější a bylo už v zakládací listině vyjádřeno slovy: "… aby
univerzita brněnská žila, mohutněla a kvetla v ušlechtilém závodění se starší sestrou pražskou, aby
se stala dílnou duchů i srdcí pro všechny syny a dcery našeho národa toužící po pravém vzdělání a
aby vysílala ze svých síní pracovníky nadšené činorodou láskou k národu a prodchnuté vůlí sloužiti
zemi a státu, jenž ji vytvořil." Litera zákona byla uvedena v život ve školním roce 1919/20, kdy
byly v souladu s ní otevřeny lékařská a právnická fakulta. V předstihu, na podzim r. 1920, zahájila
v omezené míře svou činnost fakulta přírodovědecká, přednáškami teoretického fyzika Bohuslava
Hostinského a matematika Matyáše Lercha. Tento významný vědec a pedagog se vzdal místa na
univerzitě ve švýcarském Fribourgu, aby se mohl podílet na budování nové české univerzity.
V plném rozsahu mohla být výuka na přírodovědecké fakultě zahájena až ve školním roce 1921/22,
kdy byly pro potřeby fakulty adaptovány pavilony bývalého chudobince. Ty měly sloužit fakultě
jako provizorium na dobu pěti let. Provizorium se změnilo v definitivu - fakulta je v oněch
budovách umístěna dodnes. K této zajímavosti poněkud úsměvné lze připojit jinou, mnohem
závažnější - brněnskou přírodovědeckou fakultu lze považovat za první vzdělávací instituci svého
druhu na území Čech, Moravy a Slovenska, neboť na Karlově univerzitě vznikla přírodovědecká
fakulta až v r. 1920 oddělením od fakulty filosofické, na Univerzitě Komenského v Bratislavě
dokonce až v roce 1940.
Díky kvalitnímu odbornému a pedagogickému obsazení naplnila Masarykova univerzita cíl
vytýčený v zakládací listině již v prvém dvacetiletí své existence. Také přírodovědecká fakulta
dosáhla v tomto období u celé řady oborů vynikající úrovně, plně srovnatelné s přírodovědeckou
fakultou Karlovy univerzity, úspěšně se prosazovala i v mezinárodní konkurenci a podle názoru
historiků dokonce předčila svou pražskou jmenovkyni myšlenkovou průbojností.
Přírodovědecká fakulta měla v době svého největšího předválečného rozvoje 14 ústavů,
v jejichž čele stály významné osobnosti přírodovědy. Vedle Matyáše Lercha a Bohuslava
Hostinského vzpomeňme alespoň namátkou jmen analytického chemika Josefa Dubského,
mineraloga Vojtěcha Rosického, antropologa Josefa Suka, zoologa Jana Zavřela, botaniků Josefa
Podpěry a Vladimíra Úlehly, geologa Břetislava Zahálky, geografa Františka Vitáska a nedávno
zesnulého nestora matematiků akademika Otakara Borůvky. Těsně před válkou pracovalo na fakultě
čtyřiatřicet profesorů a docentů, dvaadvacet asistentů a dvanáct pomocných vědeckých sil a
studovalo kolem třísetpadesáti posluchačů.
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Z historie Masarykovy univerzity a Přírodovědecké fakulty
Rozvoj fakulty byl přerušen uzavřením českých vysokých škol v listopadu 1939.
Nacistickou okupací byla fakulta velmi citelně postižena. Řada jejích členů byla uvězněna, devět
zaplatilo okupaci životem. Obnovení činnosti fakulty po válce se neobešlo bez obtíží - vedle ztrát na
životech bylo komplikováno rozsáhlým poškozením takřka všech objektů fakulty. Přesto byla
pedagogická činnost zahájena již v květnu 1945 a brzy se obnovila i práce výzkumná. V roce 1946
přibyl k oborům na fakultě tradičně pěstovaným obor farmacie, který se stal základem pro pozdější
vznik Farmaceutické fakulty, založené v roce 1952. V roce 1960 o ni však Masarykova univerzita
opět přišla. Postavení přírodovědecké fakulty jako vědeckého pracoviště bylo bohužel oslabeno
vznikem Československé akademie věd v roce 1953. Podle tehdy prosazovaného pojetí měla být
vědecká činnost soustředěna v ústavech Akademie, zatímco vysoké školy se měly stát především
pedagogickými pracovišti. I když toto pojetí nebylo realizováno do všech důsledků, přece jen se
určitým retardačním prvkem ve vývoji fakulty stalo.
Také následující více než třicetileté období, kdy univerzita nesla jméno Jana Evangelisty
Purkyně, mělo své zajímavé a specifické rysy a přineslo řadu významných vědeckých a
pedagogických úspěchů. Na univerzitě i na přírodovědecké fakultě působily i v tomto období
osobnosti vynikajících profesionálních a lidských kvalit a dokázaly i za daných vazebních
podmínek úrovní výsledků své práce udržet a posílit její odbornou i morální prestiž. Mnozí z nich
na fakultě dosud působí. Od roku 1990, kdy se znovu přihlásila ke jménu Masarykovu, prochází
univerzita etapou poměrně bouřlivého rozvoje. Po znovuobnovení právnické fakulty, která spolu
s fakultami přírodovědeckou, lékařskou, filosofickou a později i pedagogickou patřívala k pilířům
univerzity, byla v roce 1993 založena fakulta ekonomicko-správní a ve školním roce 1994/95
vstoupili studenti vůbec poprvé na půdu nově zřízené fakulty informatiky. V roce 1998 následovalo
založení fakulty sociálních studií.
Život každé vzdělávací instituce podstatným způsobem ovlivňují především její studenti.
Přírodovědecká fakulta jich má v letošním školním roce přes dvě tisícovky, vezmeme-li v úvahu i
více než tři sta interních a distančních studentů postgraduálního studia, jejichž vysoký počet je
významným specifikem přírodovědecké fakulty. Nelze než přát si, aby zejména výsledky studentů
byly trvalou zárukou významného postavení Masarykovy univerzity.
Jana Musilová
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Masarykova univerzita v Brně
Rektorát
Telefon
Fax

Rektor

Prorektor pro výzkum a vývoj
a statutární zástupce rektora

Prorektorka pro studium

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9
05 42 128 111
05 42 128 300

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
rektor@muni.cz

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
prorektor.veda@muni.cz

prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.
prorektor.ped@muni.cz

42 215 183
42 128 402

42 128 226

42 128 231

Prorektorka pro sociální
záležitosti studentů a ediční
činnost

doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
prorektor.soc@muni.cz

42 128 224

Kvestor

Ing. František Gale
kvestor@muni.cz

42 215 114
42 128 404

Kancléřka

Mgr. Iva Hollanová
kancler@rect.muni.cz

42 128 409

Předseda akademického senátu
Masarykovy univerzity

doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M. A., CSc.
kost@fss.muni.cz

41 615 139
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Rektorát Masarykovy univerzity

Sekretariát rektora

Marie Hrubá
hruba@rect.muni.cz
Lenka Wellová
wellova@rect.muni.cz

42 215 183
42 128 401
42 128 407
42 128 266 fax

Sekretariát kvestora

Hana Vrtělová
vrtelova@rect.muni.cz

42 128 443
42 128 403

Útvar kontrolní

JUDr. Naděžda Horynová
horynova@rect.muni.cz

42 128 240

Útvar právní

JUDr. Marta Stárková
starkova@rect.muni.cz

42 128 245

Útvar systémového řízení
a organizace

RNDr. Mgr. Vladimír Šmíd, CSc.
smid@rect.muni.cz

42 128 232

Útvar vnějších vztahů

RNDr. Jana Pilátová
pilatova@rect.muni.cz

42 128 338

Útvar pro výzkum a vývoj

PhDr. Hana Součková
souckova@rect.muni.cz

42 128 228

Útvar pro studium

Ing. Michaela Schmidová
schmidova@rect.muni.cz

42 128 230
42 128 229

Útvar pro péči o studenty

Alena Brázdová
abrazdova@rect.muni.cz

42 128 281

Poradenské centrum
pro studenty

Mgr. Šárka Karmazínová
karmazinova @rect.muni.cz

42 128 227 tel/fax

Středisko pro pomoc nevidomým
a slabozrakým studentům
Botanická 68a, 602 00 Brno

PhDr. Petr Peňáz
penaz@fi.muni.cz

41 512 473
41 512 412 fax

Útvar ekonomický

Ing. Jana Foukalová
foukalova@rect.muni.cz

42 128 218

Útvar rozvoje

Ing. Jan Brychta
brychta@rect.muni.cz

42 128 267

Útvar technicko - provozní

Ing. Lubomír Berkovec
berkovec@rect.muni.cz

42 128 260

Útvar zaměstnanecký

Mgr. Eva Petrželková
petrzelkova@rect.muni.cz

42 128 273
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Vysokoškolské ústavy a pracoviště a zařízení s celouniverzitní
působností

Vysokoškolské ústavy
Ústav výpočetní techniky

doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.

41 512 211

Botanická 68a, 602 00 Brno

racansky@ics.muni.cz

41 212 747 (fax)

Ústav strategických studií

Mgr. Ivo Lukáš

41 615 270

Gorkého 7, 602 00 Brno

lukas@rect.muni.cz

Mezinárodní politologický ústav

doc. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.

Gorkého 7, 602 00 Brno

pfiala@fss.muni.cz

Tajemník

Mgr. Břetislav Dančák

41 615 277

Archív

PhDr. Jiří Pulec

41 214 853

Veveří 70 , 611 80 Brno

pulec@rect.muni.cz

41 559 329

Centrum jazykového vzdělávání

PhDr. Hana Reichová , Ph.D.

42 128 376

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

reichova@rect.muni.cz

42 128 300 fax

Sekretariát

Martina Jelínková

42 128 375

Centrum pro další vzdělávání

PhDr. Jan Beran

42 126 443

Komenského nám. 2, 662 43 Brno

beran@cdvu.muni.cz

42 126 442

41 615 123

Pracoviště a zařízení

42 126 576 fax
Centrum zahraničních studií

PhDr. T. Donaldson Sparling, B.A.

42 128 233

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

sparling@rect.muni.cz

42 128 309
42 128 238

Správa kolejí a menz

Ing. Zdeněk Čížek

43 552 187

Vinařská 5, 659 13 Brno

cizek@skm.muni.cz

43 552 188
43 552 148 fax

Vydavatelství

Milada Bajerová

49 254 840

Kraví hora , 601 77 Brno

miladab@rect.muni.cz

41 321 234/304
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Fakulty Masarykovy univerzity

Právnická fakulta

Veveří 70, 611 80 Brno

41 559 111
41 213 162 fax

Děkan fakulty

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

dekan@law.muni.cz

Lékařská fakulta

Komenského nám. 2, 662 43 Brno

42 126 111
42 213 996 fax

Děkan fakulty

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

dekan@med.muni.cz

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2, 611 37 Brno

41 129 111
41 211 214 fax

Děkan fakulty

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

dekan@sci.muni.cz

Filozofická fakulta

Arne Nováka 1, 660 88 Brno

41 121 111
41 121 406 fax

Děkan fakulty

PhDr. Jan Pavlík

dekan@phil.muni.cz

Pedagogická fakulta

Poříčí 7, 603 00 Brno

43 129 111
43 211 103 fax

Děkan fakulty

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

dekan@ped.muni.cz

Ekonomicko–správní fakulta

Lipová 41a, 659 79 Brno

43 523 111
43 523 222 fax

Děkan fakulty

doc. Ing. Antonín Slaný, CSc.

dekan@econ.muni.cz

Fakulta informatiky

Botanická 68a, 602 00 Brno

41 512 111
41 212 568 fax

Děkan fakulty

doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

dekan@fi.muni.cz

Fakulta sociálních studií

Gorkého 7, 602 00 Brno

41 615 111
41 615 100 fax

Děkan fakulty

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

dekan@fss.muni.cz

Fakulta sportovních studií

Poříčí 31, 603 00 Brno

43 129 111
43 129 401 fax

Děkan fakulty

PhDr. Michal Charvát, CSc.
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dekan@fsps.muni.cz

Čestní doktoři přírodních a matematických věd na MU a UJEP v Brně

Doktor

Pracoviště

Rok

prof. dr. František Vejdovský profesor v.v. Univerzity Karlovy, Praha

1926

Aleš Hrdlička

kurátor Washingtonova muzea, USA

1929

Ing. Jan Bašta

odb. přednosta ministerstva železnic v.v.

1933

prof. Karel Petr

Univerzita Karlova, Praha

1938

prof. Bohumil Němec

Univerzita Karlova, Praha

1938

prof. Emil Bayer

Vysoká škola zemědělská v Brně

1939

prof. dr. Bohumil Kužma

profesor anorganické chemie MU

1939

prof. Nikolaj P. Dubinin

Akademie věd SSSR

1965

prof. Hans Karl Stubbe

Akademie zemědělských věd NDR

1965

prof. dr. Alexander G. Kuroš Lomonosovova univerzita v Moskvě
prof. dr. Giovanni Sansone
prof.dr. Erich Thilo

1969

akademik. A. N. Frumkin

emeritní profesor matematiky Univerzita ve Florencii, Itálie 1969
emeritní prof. anorganické chemie, Humboldtova
1969
univerzita, Berlín, Německo (NDR)
Ústav elektrochemie Akademie věd SSSR
1972

akademik Josef Říman

předseda Československé akademie věd

1988

prof. Petr Černý

University of Manitoba, Winnipeg, Kanada

1991

prof. Miloš Novotný
sir Walter Bodmer

1992
1993

prof.dr.Herbert W. Roetsky

University of Indiana, Bloomington, USA
předseda Evropské rady HUGO a ředitel
Imperial Cancer Research Institute, Londýn, GB
Univerzita Georga Augusta, Göttingen, SRN

akademik Otakar Borůvka

emeritní profesor PřF MU

1994

prof. Josef Svoboda

University of Toronto, Kanada

1994

prof. Frank A. Pitelka

emeritní profesor University of California, USA

1998

prof. Stanislav Vepřek

Technická univerzita Mnichov

1999

dr. Alfred Bader

pův. Harvard University, později Sigma Aldrich Co., USA

2000

prof. dr. Jaroslav Kurzweil

Matematický ústav Akademie věd České republiky

2001
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1994

Děkanát Přírodovědecké fakulty MU
Děkanát

Kotlářská 2, 611 37 BRNO

1

Tel. 41 129 111 (ústředna) Fax 41211 214

Děkan

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Proděkan pro rozvoj, 1. zástupce děkana

prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.

Proděkanka pro vědu, výzkum,
zahraniční vztahy a doktorské studium

prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.

Proděkanka pro studijní záležitosti

doc. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Proděkan pro organizační záležitosti

doc. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Proděkan pro informační a komunikační
technologie

Mgr. Michal Bulant

Tajemnice fakulty

Ing. Hana Michlíčková

223

Sekretářka děkana

Irena Pakostová

200

Studijní oddělení:

Milena Lázenská

vedoucí

206

Hana Dvořáková
Jindřiška Chlebečková
Irena Mitášová
Eva Nebolová
Marie Němcová

208
207
207
209
638

Oddělení pro vědu,výzkum, zahraniční
vztahy a doktorské studium

JUDr. Jarmila Friedmannová
Alžběta Rašková
Ing. Marie Vérostová

201
627
591

Oddělení personální a mzdové

Mgr. Ladislava Doležalová vedoucí
Eva Holčáková
Zdeňka Němcová

589
216
210

Ekonomické oddělení

Ing. Antonína Zlomková

203

vedoucí

571
636
205
590
212
204

Jarmila Koželouhová
Dana Lízalová
Lenka Miškechová
Zdeňka Nekvapilová
Dagmar Siláková
Jana Šebíková
Oddělení výpočetní techniky

Ing. Rostislav Nakládal

vedoucí

577

Ústřední knihovna

Mgr. Zdeňka Dohnálková

ředitelka

394

Oddělení správy budov

Mgr. Dana Konečná

vedoucí

300

a energetického hospodářství

Pavel Novotný

Botanická zahrada

Ing. Marie Tupá

technik BOZP a PO

412

ředitelka

397

Při volbě telefonního čísla v rámci fakultní telefonní sítě je třeba před číslo linky přidat číslici 1
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Vědecká rada Přírodovědecké fakulty MU

Předseda

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Pracovníci PřF

prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
doc. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Musilová, CSc.
prof. RNDr. František Neuman, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc.

Externí členové

RNDr. Dr. hab. Pavel Bosák, DrSc.
prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

Geologický ústav AV ČR, Praha

doc. RNDr. Petr Dub, CSc.
prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.
RNDr. Jana Šlotová, CSc.
RNDr. Josef Štekl, CSc.

Strojní fakulta VUT, Brno
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Strojní fakulta VUT, Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
PřF UP Olomouc

MFF UK Praha
Matematický ústav AV ČR, Praha
Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Ústav fyziky atmosféry, AV ČR

Akademický senát Přírodovědecké fakulty

Předseda

doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.

Zaměstnanci

RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
doc. RNDr. Zuzana Došlá, CSc.
Ing. Jiří Faimon, Dr.
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Mgr. Dominik Munzar, Dr.
doc. RNDr. Zdeněk Ondráček, CSc.
RNDr. Jan Osička, CSc.
RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
doc. RNDr. David Trunec, CSc.
RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Studenti

Erik Caha
Ondřej Caha
Mgr. Petr Cásek
Mgr. Eva Janouškovcová
Karel Kubíček
Pavel Kučera
Petr Mazanec
Marta Monincová
Jan Mysliveček
Ivo Papoušek
Ladislav Polák
Lenka Šindlerová
Petr Vašina
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Bakalářské studijní programy – akreditace 2002
V akademickém roce 2002/2003 je zahajováno studium v programech a oborech akreditovaných
v roce 2002 a současně ještě probíhá studium v programech akreditovaných v minulém období.
Rozlišení programů a oborů podle původní a nové akreditace je uvedeno vždy v záhlaví stránky.
Prezenční studium, standardní doba studia 3 roky, titul: Bc.
KKOV
1101R

NÁZEV (studijní program/studijní obory)
Matematika
Obecná matematika
Profesní matematika
Matematika pro víceoborové studium
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Minor matematika

XXXXR

Aplikovaná matematika
Statistika a analýza dat
Statistika a analýza dat profesní
Matematika-ekonomie
Finanční a pojistná matematika

1201R

Geologie
Geologie
Muzeologická geologie
Geologie pro kombinaci s archeologií
Učitelství geologie pro střední školy
Geologie pro víceoborové studium
Minor geologie

XXXXR

Geografie a kartografie
Geografie
Geografická kartografie a geoinformatika
Geografie pro víceoborové studium
Učitelství zeměpisu pro střední školy
Minor geografie

XXXXR

Aplikovaná geografie
Geoinformatika a trvalá udržitelnost
Geoinformatika a regionální rozvoj
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Bakalářské studijní programy – akreditace 2002

Prezenční studium, standardní doba studia 3 roky, titul: Bc.
KKOV

NÁZEV (studijní program/studijní obory)

1407R

Chemie (obecný)
Chemie
Chemie pro víceoborové studium
Učitelství chemie pro střední školy (víceoborové studium)
Minor chemie

14XXR

Biochemie (obecný)
Biochemie

14XXR

Aplikovaná biochemie (profesní)
Aplikovaná biochemie

1501R

Biologie
Biologie bez zaměření
Obecná biologie
Molekulární biologie a genetika
Systematická biologie a ekologie
Matematická biologie
Učitelství biologie pro střední školy
Buněčná a molekulární diagnostika
Minor z biologie

XXXXR

Biologie člověka
Antropologie

1701R

Fyzika
Fyzika
Biofyzika
Fyzika pro víceoborové studium
Učitelství fyziky pro střední školy
Minor z fyziky

1702R

Aplikovaná fyzika
Astrofyzika
Lékařská fyzika
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Magisterské studijní programy – akreditace 2002
Prezenční studium, standardní doba studia 2 roky, ve vyznačených případech 3 roky, titul Mgr.
KKOV

1101T

NÁZEV (studijní program/studijní obory)

Matematika
Matematická analýza
Geometrie
Algebra a diskrétní matematika
Matematické modelování a numerické metody
Matematika s informatikou
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

1102T

Aplikovaná matematika
Statistika a analýza dat
Matematika - ekonomie

1201T

Geologie
Geologie
Geologie pro kombinaci s archeologií
Učitelství geologie pro střední školy

1301T

Geografie a kartografie
Fyzická geografie
Regionální geografie a regionální rozvoj
Humánní geografie
Geografická kartografie a geoinformatika
Učitelství zeměpisu pro střední školy

1407T

Chemie (dvouletý program)
Analytická chemie
Anorganická chemie
Fyzikální chemie
Chemie životního prostředí
Chemie makromolekulárních látek
Materiálová chemie
Organická chemie
Učitelství chemie pro střední školy

1407T

Chemie (tříletý program)
Analytická chemie
Anorganická chemie
Fyzikální chemie
Chemie životního prostředí
Chemie makromolekulárních
Materiálová chemie
Organická chemie
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Magisterské studijní programy – akreditace 2002
Prezenční studium, standardní doba studia 2 roky, ve vyznačených případech 3 roky, titul Mgr.
KKOV

14XXT

NÁZEV (studijní program/studijní obory)

Biochemie (dvouletý program)
Biochemie
Biomolekulární chemie

14XXT

Biochemie (tříletý program)
Biochemie
Biomolekulární chemie

1501T

Biologie
Obecná biologie
Molekulární biologie a genetika
Systematická biologie a ekologie
Matematická biologie
Učitelství biologie pro střední školy

XXXXT

Biologie člověka
Antropologie

1701T

Fyzika
Fyzika kondenzovaných látek
Fyzika plazmatu
Teoretická fyzika a astrofyzika
Biofyzika
Učitelství fyziky pro střední školy
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Doktorské studijní programy – akreditace 2002
Prezenční, distanční, kombinované studium. Standardní doba prezenčního studia 3 roky, titul: Ph.D.
KKOV

1101V

NÁZEV (studijní program/studijní obory)

Matematika
Algebra, teorie čísel a matematická logika
Geometrie, topologie a globální analýza
Matematická analýza
Obecné otázky matematiky
Pravděpodobnost a matematická statistika
Vědecko-technické výpočty

1201V

Geologie
Geologické vědy se zaměřeními

1301V

Geografie
Fyzická geografie
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Regionální geografie a regionální rozvoj

1407V

Chemie
Analytická chemie
Anorganická chemie
Fyzikální chemie
Chemie životního prostředí
Chemie makromolekulárních látek
Organická chemie

1406V

Biochemie
Biochemie
Biomolekulární chemie

1501V

Biologie
Anatomie a fyziologie rostlin
Antropologie
Botanika
Ekologie
Fyziologie a vývojová biologie živočichů
Genetika
Hydrobiologie
Imunologie
Mikrobiologie
Molekulární a buněčná biologie
Parazitologie
Zoologie

1701V

Fyzika
Fyzika pevných látek
Fyzika plazmatu
Mechanické vlastnosti pevných látek
Teoretická fyzika a astrofyzika
Vlnová a částicová optika
Obecné otázky fyziky
Biofyzika
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Bakalářské studijní programy – původní akreditace
Prezenční studium, standardní doba studia 3 roky, titul: Bc.
KKOV

1101R

NÁZEV (studijní program /studijní obory)

Matematika
Matematika

1201R

Geologie
Geologie, hydrogeologie a geochemie
Geologie - muzeologie

1301R

Geografie
Geografie a kartografie
Aplikovaná matematika-geografie

1401R

Chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Makromolekulární chemie
Biochemie
Aplikovaná biochemie
Chemie životního prostředí

1501R

Biologie
Obecná biologie
Systematická biologie a ekologie
Molekulární biologie a genetika
Muzeologická biologie
Antropologie
Buněčná a molekulární diagnostika
Ekotoxikologie

1701R

Fyzika
Fyzika

1702R

Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika
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Magisterské studijní programy – původní akreditace
Prezenční studium, standardní doba studia 5 let, titul Mgr.
KKOV

1101T

NÁZEV (studijní program/studijní obory)

Matematika
Matematika
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

1102T

Aplikovaná matematika
Matematika - ekonomie

1201T

Geologie
Geologie, hydrogeologie a geochemie

1301T

Geografie
Geografie a kartografie
Učitelství zeměpisu pro střední školy

1401T

Chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Makromolekulární chemie
Biochemie
Chemie životního prostředí
Učitelství chemie pro střední školy

1501T

Biologie
Obecná biologie
Systematická biologie a ekologie
Molekulární biologie a genetika
Antropologie
Matematická biologie
Ekotoxikologie
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství biologie a geologie pro střední školy

1701T

Fyzika
Fyzika
Biofyzika
Učitelství fyziky pro střední školy
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Doktorské studijní programy – původní akreditace
Prezenční, distanční, kombinované studium. Standardní doba prezenčního studia 3 roky, titul: Ph.D.
KKOV

1101V

NÁZEV (studijní program/studijní obory)

Matematika
Algebra
Geometrie
Matematická analýza
Obecné otázky matematiky a informatiky

1201V

Geologie
Geologické vědy se zaměřeními

1301V

Geografie
Fyzická geografie
Regionální geografie a regionální rozvoj
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

1401V

Chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Makromolekulární chemie
Biochemie
Chemie životního prostředí

1501V

Biologie
Hydrobiologie
Parazitologie
Anatomie a fyziologie rostlin
Fyziologie a vývojová biologie živočichů
Zoologie
Genetika
Molekulární buněčná a biologie
Botanika
Mikrobiologie
Imunologie
Antropologie
Ekologie

1701V

Fyzika
Teoretická fyzika a astrofyzika
Obecné otázky fyziky
Mechanické vlastnosti pevných látek
Vlnová a částicová optika
Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
Fyzika pevných látek
Biofyzika
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Harmonogram akademického roku 2002/2003
Registrace předmětů podzimního semestru
Zápis do podzimního semestru (kromě 1. roku studia)

3.6. – 16.8. 2002
9.9. – 20.9. 2002

Podzimní semestr
Zahájení výuky
Imatrikulace
Výuka
Období prázdnin
Výuka
Zkouškové období
Období prázdnin

23. 9. 2002
31. 10. 2002
23. 9. – 20. 12. 2002
21. 12. 2002 – 1. 1. 2003
2. 1. – 10. 1. 2003
13. 1. – 14. 2. 2003
15. 2 - 21. 2. 2003

Jarní semestr
Registrace předmětů jarního semestru
Zápis do jarního semestru
Výuka
Zkouškové období
Období prázdnin
Zkouškové období

2. 12. 2002– 10. 1. 2003
10. 2. – 21. 2. 2003
24. 2. – 30. 5. 2003
2. 6. – 4. 7. 2003
7. 7. – 22. 8. 2003
25. 8. – 29. 8. 2003

Ukončení studia v magisterských studijních programech
Podzimní semestr
Předběžné přihlášky ke státní závěrečné zkoušce do 1
Odevzdání diplomových prací do
Státní závěrečné zkoušky
Promoce absolventů
Jarní semestr
Předběžné přihlášky ke státní závěrečné zkoušce do 1
Odevzdání diplomových prací do
Státní závěrečné zkoušky – jednooborové studium
Státní závěrečné zkoušky – víceoborové studium
Promoce absolventů
Ukončení studia v bakalářských studijních programech
Podzimní semestr
Předběžné přihlášky ke státní závěrečné zkoušce do 1
Odevzdání bakalářské práce do
Státní závěrečné zkoušky
Jarní semestr
Předběžné přihlášky ke státní závěrečné zkoušce do 1
Odevzdání bakalářské práce do
Státní závěrečné zkoušky
1

10. 1. 2003
10. 1. 2003
10. 2. – 14. 2. 2003
20. 3. 2003
30. 4. 2003
16. 5. 2003
23. 6. – 27. 6. 2003
2. 6. – 27. 6. 2003
16. 7. a 17. 7. 2003

10. 1. 2003
10. 1. 2003
10. 2. – 14. 2. 2003
16. 5. 2003
16. 5. 2003
30. 6. - 7. 7. 2003

přihláška ke státní závěrečné zkoušce se stává závaznou v okamžiku, kdy jsou splněny všechny
podmínky přístupu k této zkoušce.

27

Harmonogram akademického roku 2002/2003
Doktorské studijní programy
Přihlášky ke studiu do
Přijímací zkoušky
Hlavní přijímací komise
Zápis do I. ročníku
Zápis do II., III. a vyšších ročníků
Přihlášky ke státní doktorské zkoušce
a obhajoby disertačních prací

30. 4. 2003
23. a 24. 6. 2003
30.6. 2003
29.7. 2003
15. –18. 9. 2003
průběžně celý rok

Státní rigorózní zkoušky
Příjem přihlášek pro podzimní termín
Podzimní termín státních rigorózních zkoušek

2. 9. - 27. 9. 2002
4. 11. - 20. 12. 2002

Příjem přihlášek pro jarní termín
Jarní termín státních rigorózních zkoušek

28. 2. - 28. 3. 2003
5. 5. - 4. 7. 2003
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Akademická pracoviště matematické sekce

Vedoucí sekce

doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. do VI/2002

Zástupce pro pedagogickou činnost

RNDr. Pavel Horák

Garant studijního programu

doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Emeritní profesoři

prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.
prof. RNDr. Miloš Ráb, DrSc.
prof. RNDr. František Šik, DrSc.

14311010
Katedra matematické analýzy
662 95 Brno, Janáčkovo nám. 2a, tel. 41321251
Sekretářka: Milada Suchomelová
Vedoucí katedry
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
Profesoři
RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
Docenti
RNDr. Josef Kalas, CSc.
RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Ladislav Adamec, CSc.
RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Alexander Lomtatidze, DrSc.
RNDr. Jan Osička, CSc.
RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Asistent
RNDr. Jiří Dula
14311011

Výzkumné pracoviště pro funkcionální diferenciální
rovnice a matematicko-statistické metody
662 95 Brno, Janáčkovo nám. 2a
Vedoucí
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.

14311020
Katedra algebry a geometrie
662 95 Brno, Janáčkovo nám. 2a, tel. 41321251
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Profesoři
RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Docenti
RNDr. Martin Čadek, CSc.
RNDr. Josef Niederle, CSc.
RNDr. Jan Paseka, CSc.
RNDr. Libor Polák, CSc.
Odborný asistent
RNDr. Jiří Kaďourek, CSc.
Lektorka
RNDr. Anna Sekaninová
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Sekretářka: Jitka Zhořová

Akademická pracoviště matematické sekce

14311021

Výzkumné pracoviště matematické struktury algebry
a geometrie
662 95 Brno, Janáčkovo nám. 2a
Vedoucí

prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.

14311030
Katedra matematiky
662 95 Brno, Janáčkovo nám. 2a, tel. 41321251
Sekretářka: Milena Homolová
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Docenti
RNDr. Zuzana Došlá, CSc.
RNDr. Josef Janyška, CSc.
RNDr. Radan Kučera, CSc.
RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
RNDr. Bohumil Šmarda, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Asistent
RNDr. Pavel Horák
Odborný pracovník
Mgr. Michal Bulant

14311040
Katedra aplikované matematiky
662 95 Brno, Janáčkovo nám. 2a, tel. 41321251
Sekretářka: Radka Paliánová
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Ivana Horová, CSc.
Profesor
RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Docenti
RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Marie Budíková, Dr.
Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
Asistent
RNDr. Štěpán Mikoláš
Odborný pracovník
RNDr. Marie Forbelská
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Akademická pracoviště fyzikální sekce
Vedoucí sekce

doc. RNDr. Václav Holý, CSc. do VI/2002

Zástupce pro pedagogickou činnost

RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Garant studijního programu

prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.

Emeritní profesoři

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
prof. RNDr. Otto Litzman, CSc.

14312010
Katedra obecné fyziky
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129460
Sekretářka: Jana Kneblová
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Profesor
RNDr. Jan Novotný, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Mgr. Eva Kutálková, Dr.
RNDr. Vlaďka Stejskalová, CSc.
Lektoři
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Zdeněk Navrátil
Mgr. Ing. Tomáš Papírník
RNDr. Jaroslav Veverka
Odborné pracovnice
Mgr. Lenka Czudková
Mgr. Jolana Nosková
Mgr. Jana Rybníčková
14312020
Ústav fyziky kondenzovaných látek
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129436
Sekretářka : Jana Schmidtová
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Profesoři
RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
RNDr. Václav Holý, CSc.
Docenti
RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
RNDr. Josef Kuběna, CSc.
RNDr. Assja Kučírková, CSc.
RNDr. Karel Navrátil, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Odborní pracovníci
doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc.
RNDr. František Jelen, CSc.
RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
Ing. Jan Pecha
doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Ing. Radoslav Švehla
Ing. Stanislav Valenda
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Akademická pracoviště fyzikální sekce
14312030
Katedra fyzikální elektroniky
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129426
Sekretářka : Vladimíra Synková
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Profesoři
RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.
RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
RNDr. Vladimír Vetterl, CSc.
Docenti
RNDr. Zdeněk Ondráček, CSc.
RNDr. Ladislav Sodomka, CSc.
RNDr. Antonín Tálský, CSc.
RNDr. Ctibor Tesař, CSc.
RNDr. David Trunec, CSc.
Odborní asistenti
Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Odborní pracovníci
RNDr. Antonín Brablec, CSc.
Ing. Josef Kratochvíl
Doc. RNDr. Mirko Černák, CSc.
14312040
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129451
Sekretářka : Věra Hanušová
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Profesoři
RNDr. Jan Horský, DrSc.
RNDr. Demeter Krupka, DrSc.
Bedřich Velický, CSc.
Docenti
RNDr. Jan Celý, CSc.
RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
RNDr. Jana Musilová, CSc.
RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc.
RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Odborní asistenti
Franz Hinterleitner, Ph.D.
Mgr. Josef Klusoň, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kopecký, Dr
Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Odborní pracovníci
Mgr. Filip Hroch
Mgr. Jan Janík
14312050
Laboratoř fyziky plazmatu a plazmových zdrojů
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
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Akademická pracoviště chemické sekce
Vedoucí sekce

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. do VI/2002

Zástupce pro pedagogickou činnost

doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Garant studijního programu

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Emeritní profesoři

prof. Ing. Milan Kratochvíl, CSc.
prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.

14313001
Počítačová laboratoř chemické sekce
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
RNDr. Marta Farková, CSc.
14313010
Katedra anorganické chemie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129327
Sekretářka: Vladimíra Veselská
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
Profesor
RNDr. Jiří Hála, CSc.
RNDr. Zdirad Žák, CSc.
Docenti
RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
RNDr. Jiří Toužín, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Milan Alberti, CSc.
RNDr. Miloš Černík, CSc.
RNDr. Dalibor Dastych, Dr.
RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Odborný pracovník
Mgr. Marek Nečas
14313011

Výzkumné pracoviště pro studium struktury
molekulových ansamblů
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc.
14313020
Katedra analytické chemie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129272
Sekretářka: Iva Šafaříková
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
Docenti
Ing. Vratislav Chromý, CSc.
RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
RNDr. Josef Komárek, DrSc.
RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Marta Farková, CSc.
Mgr. Jan Havliš, Dr.
Mgr. Přemysl Lubal, Dr.
RNDr. Jiří Pazourek, Dr.
Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník
Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Lektor
Ing. Jaroslav Šenkýř, CSc.
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Odborní pracovníci

Ing. Dagmar Gajdošová
Ing. Pavel Krásenský
Ing. Klára Novotná

14313021
Laboratoř atomové spektrochemie
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
doc. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
14313030
Katedra teoretické a fyzikální chemie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129314
Sekretářka: Marta Holíková
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
Profesoři
RNDr. Miroslav Holík, CSc.
RNDr.Vladimír Sklenář, DrSc.
Docenti
RNDr. Pavel Janderka, CSc.
RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
RNDr. Marie Studničková, CSc.
RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Mgr. Jaromír Toušek, Dr.
14313040
Katedra organické chemie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129306
Sekretářka: Milena Urbánková
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Profesoři
RNDr. Jaroslav Jonas, CSc.
RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Docenti
RNDr. Petr Klán, PhD.
RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Petr Beňovský, Ph.D.
RNDr. Slávka Janků, Dr.
RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Vědecko-výzkumný pracovník
RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Lektorka
Ing. Jitka Halvová
Odborní pracovníci
RNDr. Hana Navrátilová
Mgr. Radovan Kareš
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14313050
Katedra biochemie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129407
Sekretářka: Stanislava Fousová
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc.
Profesor
RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Docenti
RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ing. Martin Mandl, CSc.
RNDr. Petr Skládal, CSc.
RNDr. Petr Zbořil, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Pavla Boublíková, CSc.
RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Odborní pracovníci

Mgr. Jiří Mazoch
RNDr. Ivo Pluháček
Mgr. Pavel Bouchal

14 31 30 51 Výzkumné pracoviště pro studium strukturně funkčních vztahů a
metabolických projevů biomolekul
Vedoucí
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
14313070 Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii RECETOX
Kamenice 3, Brno - Bohunice
Sekretářka: Hana Kordačová
tel: 05-47121400, fax: 05-47121431
Vedoucí

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Docenti

RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Odborní asistenti

Mgr. Ladislav Dušek, Dr.
Odborní pracovnici

Mgr. Jakub Hofman
RNDr. Alena Ansorgová
Mgr. Iva Poláková

tel. 05-47121401
mobil: 0602 753138
tel. 05-47121423/24/25
tel. 05-47121409/24/25
tel. 05-47121418
tel: 05-47121408
mobil: 0602 758054
tel. 05-47121407/16
tel. 05-47121406

14313080
Laboratoř NMR spektroskopie
611 37 Brno, Kotlářská 2
Sekretářka: Marta Holíková
Vedoucí
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
Odborný pracovník
RNDr. Otakar Humpa
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Vedoucí sekce

prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. do VI/2002

Zástupce pro pedagogickou činnost

RNDr. Božena Koubková, Ph.D.

Garant studijního programu

doc. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Emeritní profesoři

prof. RNDr. František Kubíček, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc.

14314002 Centrum biostatistiky a analýz
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí

Mgr. Ladislav Dušek, Dr. mobil: 0602 758054, tel: 05-47121408

14314010
Katedra fyziologie a anatomie rostlin
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129558
Sekretářka: Eliška Karasová
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
Docenti
Ing. Miloš Barták, CSc.
RNDr. Vladislav Cepák, CSc.
RNDr. Marie Kummerová, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
Mgr. Vít Gloser, Dr.
RNDr. Ivanka Kousalová, CSc.
Odborná pracovnice
Ing. Martina Hájková
14314020
Katedra zoologie a ekologie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129518
Sekretářka: Miloslava Kvasničková
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Profesoři
RNDr. Jiří Gaisler, DrSc.
RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc.
Docenti
RNDr. Milan Gelnar, CSc.
RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
RNDr. Edmund Sedlák, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Ondřej Komárek, Ph.D.
RNDr. Božena Koubková, Ph.D.
RNDr. Arnošt Krška
RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Dipl. biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Mgr. Iveta Matějusová, Ph.D.
14314021
Pracovní skupina Biodiverzita
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
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14314030
Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129507
Sekretářka: Jana Fuchsová
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.
Docent
RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
Odborní asistenti
Mgr. Veronika Dušková, Dr.
Mgr. Omar Šerý, Ph.D.
RNDr. Martin Vácha , Ph.D.
RNDr. Alena Žákovská, Dr.
Odborní pracovníci
Mgr. Jana Benešová
Mgr. Pavel Hyršl
Mgr. Iveta Hodová
Mgr. Jiří Štika

14314040
Katedra botaniky
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129580
Sekretářka: Eliška Karasová
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Docenti
RNDr. Marie Dvořáková, CSc.
RNDr. Jiří Unar, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
RNDr. Vít Grulich, CSc.
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Asistentka
Mgr. Olga Rotreklová

14314050
Katedra mikrobiologie
60200 Brno, Tvrdého 14, tel. 43212344
Sekretářka : Miloslava Desová
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Docenti
RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ing. Bohuslav Rittich, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Danuška Horáková, CSc.
Mgr. Ludmila Kotoučková, Ph.D.
RNDr. Alena Španová, CSc.
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14314060
Katedra genetiky a molekulární biologie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129543
Sekretářka: Miloslava Konopásková
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Profesor
RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Docent
RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Ing. Karel Chroust, Dr.
RNDr. Petr Kuglík, CSc.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
RNDr. Jana Řepková, CSc.
Odborná pracovnice
RNDr. Jana Kailerová, CSc.
14314061
Pracoviště výzkumu genomu
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
14314070
Katedra antropologie
603 00 Brno, Vinařská 5, tel. 43246305
Sekretářka: Dana Zelenáková
Vedoucí katedry
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Docenti
MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
PhDr. Josef Unger, CSc.
Odborná asistentka
RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Odborní pracovníci
Mgr. Miroslav Králík
Doc. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc.
Mgr. Michaela Vystrčilová
14314080
Laboratoř funkční genomiky a proteomiky
612 00 Brno, Královopolská 135
Vedoucí
RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
14314090
Česká sbírka mikroorganismů
611 37 Brno, Tvrdého 14
Vedoucí
RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
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Vedoucí sekce

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. do VI/2002

Zástupci pro pedagogickou činnost

RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (geologické vědy)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (geografické vědy)

Garanti studijního programu

RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (geologické vědy)
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (geografické vědy)

Emeritní profesor

prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.

14315010
Katedra geologie a paleontologie
61137 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129250
Sekretářka: Soňa Holečková
Vedoucí katedry
doc. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
Profesoři
RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.
RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
Docenti
Ing. Šárka Hladilová, CSc.
RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Nela Doláková, CSc.
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

14315011
Výzkumné pracoviště geologie
61137 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
doc. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.

14315020
Katedra mineralogie, petrologie a geochemie
611 37 Brno, Kotlářská 2, tel. 41129224
Sekretářka: Běla Hrbková
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Docenti
RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.
RNDr. Josef Zeman, CSc.
Odborní asistenti
Ing. Jiří Faimon, Dr.
RNDr. Jana Kotková, CSc.
RNDr. Jindřich Štelcl, CSc
RNDr. Václav Vávra, Ph.D.
Odborný pracovník
RNDr. Petr Sulovský
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14315030
Katedra geografie
61137 Brno, Kotlářská 2, tel. 42 128 300
Sekretářka: Eva Zedníčková
Vedoucí katedry
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Profesor
RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Docenti
RNDr. Milan Václav Drápela, CSc.
RNDr. Alois Hynek, CSc.
RNDr. Jaromír Karásek, CSc.
RNDr. Milan Konečný, CSc.
RNDr. Stanislav Řehák, CSc.
RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
RNDr. Václav Toušek, CSc.
RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Odborní pracovníci
RNDr. Petr Daněk
Mgr. Zdeněk Máčka
14315031
Výzkumné pracoviště polární ekologie
61137 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

14315040
Ústav fyziky Země
61137 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí

RNDr. Jan Švancara, CSc.
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14314002
Laboratoř proteomu
611 37 Brno, Kotlářská 2
Vedoucí

RNDr. Zbyněk Zdráhal, Ph.D.

14316000
Národní centrum pro výzkum biomolekul
611 37 Brno, Kotlářská 2
Ředitel
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
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Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity v Brně
Od 1.9.2002 nabývá účinnosti nový celouniverzitní řád, který víceméně ruší k témuž datu účinnost
odpovídajícího vnitřního předpisu fakulty a podle kterého se ve studijních záležitostech, spolu s vnitřním
předpisem "Výuka a tvorba studijních programů", budou řídit zaměstnanci i studenti PřF MU. Do potřebné
novelizace vnitřních předpisů fakulty a pro hladší zabezpečení procedur souvisejících se studiem jsou
vydány prováděcí pokyny. Tyto jsou určené všem studentům i zaměstnancům PřF MU a přiměřeně doplňují
ustanovení předpisu ”Výuka a tvorba studijních programů” do doby jeho uvedení do plného souladu s
předpisem vyšším. Pro zpřehlednění souvislostí jsou pokyny označeny odkazy na jednotlivé odstavce článků
celouniverzitního řádu číslované arabskými číslicemi a jsou vloženy přímo za ně. Někdy i opakují
ustanovení obsažená v předpisu "Výuka a tvorba studijních programů". O případných změnách vyplývajících
z novelizace vnitřních předpisů a pravidel fakulty budou studenti průběžně informováni.

Studijní a zkušební řád
pro studenty bakalářských a magisterských studijních
programů
Pokyn děkana PřF
platný od 15.6.2002 do přiměřené novelizace vnitřních předpisů fakulty,
účinný od 1.9.2002
Prováděcí pokyny k předpisu Masarykovy university Studijní a zkušební řád pro studenty
bakalářských a magisterských studijních programů

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 uskutečňovaných
fakultami Masarykovy univerzity v Brně (dále jen ”programy”). Tato pravidla platí obdobně i pro
studium v programech, které se neuskutečňují na fakultách.
(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”).
Pokyny k Článku 1
Úvodní ustanovení
(a) Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, spolu s
pokynem děkana vztahujícím se k uplatňování jeho ustanovení, je závazný pro všechny studenty, učitele i
ostatní pracovníky Přírodovědecké fakulty MU (dále jen Fakulta), kteří se účastní realizace studijních
programů.

Článek 2
Základní ustanovení
(1) Za organizaci, administrativu a kontrolu studia v programu odpovídá na fakultě děkan nebo jím určený
proděkan se zaměstnanci příslušného pracoviště děkanátu, na úrovni Masarykovy univerzity v Brně (dále
jen ”MU”) rektor nebo jím určený prorektor se zaměstnanci příslušného pracoviště rektorátu.
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(2) Informace, jejichž zveřejnění ukládá tento řád, jsou zveřejňovány prostřednictvím
a) úředních desek MU nebo úředních desek fakult MU,
b) Informačního systému MU (dále jen ”IS MU”),
c) studijních katalogů fakult podle čl. 4,
d) institucionálních WWW-stránek MU a fakult.
(3) Informace, jejichž zveřejnění tento řád ukládá, se zveřejňují prostřednictvím IS MU, nestanoví-li tento
řád jinak.

Článek 3
Časové rozvržení výuky
(1) Akademický rok trvá dvanáct měsíců a člení se na podzimní a jarní semestr; začátek akademického roku
stanoví rektor.
(2) Semestr zahrnuje nejméně jeden týden období stanoveného pro zápis, nejméně dvanáct a nejvýše patnáct
týdnů výuky a nejméně šest týdnů zkouškového období. Zbývající část semestru tvoří období prázdnin.
(3) Časové rozvržení akademického roku je dáno jeho harmonogramem, který každoročně stanoví rektor po
dohodě s děkany tak, že výuka v semestru je zahájena na všech fakultách vždy k témuž datu a dostatečně
dlouhé zkouškové období probíhá současně na všech fakultách.
Pokyny k Článku 3
Časové rozvržení výuky
(a) Na Fakultě zahrnuje semestr nejméně čtrnáct týdnů výuky.

Článek 4
Programy
(1) Programy akreditované na MU se člení na studijní obory (dále jen ”obory”). Obory se mohou členit na
studijní směry (dále jen ”směry”). Programy se uskutečňují zpravidla na fakultách.
(2) Seznam programů akreditovaných na MU s členěním na obory, včetně fakult, které je uskutečňují, je
uveden v příloze č. 3 statutu.
(3) Součásti programu podle § 44 odst. 2 zákona se zveřejňují v plném znění na WWW- stránkách MU a
fakult.
(4) Nejpozději ke dni 31. května zveřejní MU a každá z jejích fakult Studijní katalog pro příští akademický
rok. Katalog fakulty obsahuje především
a) úplné znění řádu a všech navazujících předpisů fakulty,
b) harmonogram akademického roku pro fakultu,
c) pravidla pro sestavování studijních plánů v každém z programů, oborů a jejich směrů, v nichž budou
v příštím akademickém roce zapsáni studenti,
d) seznam studijních předmětů (dále jen ”předmět”), předmětových bloků a etap studia v každém
z programů, oborů a jejich směrů, včetně kreditové hodnoty (čl. 6 odst. 1) a předepsaných forem
ukončení,
e) doporučené studijní plány pro každý program, obor a směr, představující návrh semestrálního rozpisu
studia v průběhu standardní doby,
f) seznamy osob, které na fakultě odpovídají za korektní obsahovou i formální realizaci každého
programu, řešení kolizních situací v termínech souvisejících se studiem v programu, osoby
zodpovědné za koordinaci vypisování zkouškových termínů a jména studijních poradců asistujících
studentům v případě potřeby při sestavování studijních plánů.
Pokyny k Článku 4
Programy
(a) Charakteristiky jednotlivých typů programů, výčet jejich povinných náležitostí, vzájemných vazeb a
pravidel pro jejich tvorbu a hodnocení jsou obsahem vnitřního předpisu Fakulty "Výuka a tvorba
studijních programů".
(b) Kompletní písemné podklady ke všem programům akreditovaným na fakultě a jejich oborům jsou
součástí akreditačních materiálů Fakulty. Tyto materiály jsou veřejné a jejich elektronická verze je k
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dispozici v plném znění na adrese www.sci.muni.cz, písemná na studijním oddělení Fakulty.
(c) Studium v programech je na Fakultě uskutečňováno v prezenční, případně i v kombinované formě
(kombinace prezenční a distanční formy studia).
(d) Za přípravu akreditačních materiálů a obsahovou realizaci každého programu a všech jeho oborů a
směrů odpovídá garant studijních programů na sekci, do jejíž působnosti daný program obsahově
náleží, včetně rozhodování o personálním zabezpečení jednotlivých předmětů, předmětových bloků a
etap studia. Návrhy konzultuje garant v radě sekce. Za realizaci jednotlivého předmětu (předmětového
bloku, etapy studia) zodpovídá vedoucí pracoviště, k němuž organizačně náleží pracovník pověřený
výukou předmětu (předmětového bloku, etapy studia).
(e) Řešením kolizních situací v termínech souvisejících se studiem v programu a koordinací vypisování
zkušebních termínů je pověřen vedoucí sekce, který může výkonem těchto povinností a kompetencí
pověřit svého zástupce pro pedagogické záležitosti.
(f) Za posouzení individuálních žádostí studentů, které se týkají studijní problematiky, odpovídá garant
studijních programů. Garant dále rozhoduje po konzultaci v Radě sekce o konání předmětu, pro který se
v daném semestru zaregistrovalo méně než pět studentů a jeho zařazení do rozvrhu. Garant může
výkonem těchto povinností a kompetencí pověřit garanty oborů nebo po dohodě s vedoucím sekce také
zástupce vedoucího sekce pro pedagogické záležitosti.
(g) Studijními poradci asistujícími studentům v případě potřeby při sestavování studijních plánů jsou:
garant programů, garanti oborů a zástupce vedoucího sekce pro pedagogické záležitosti.

Článek 5
Meziuniverzitní a mezifakultní studium
(1) Meziuniverzitním studiem se rozumí studium
a) v programu akreditovaném na MU, na jehož uskutečňování se podílejí i jiné právnické osoby, které
jsou uvedeny v rozhodnutí o akreditaci s MU,
b) v programu akreditovaném na jiné vysoké škole, na jehož uskutečňování se podílí MU.
(2) Vztahy mezi MU a právnickou osobou uvedenou v odstavci 1 upravuje dohoda, která musí být v souladu
se zákonem, ostatními zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy MU.
(3) V případě uskutečňování programu dvěma nebo více fakultami MU upravuje jejich vzájemné vztahy při
uskutečňování tohoto programu dohoda uzavřená mezi těmito fakultami.

Část druhá
Studium
Hlava I
Organizace a evidence studia
Článek 6
Kreditový systém
(1) Plnění požadavků programů a jejich oborů se eviduje prostřednictvím kreditového systému založeného
na zásadách Evropského systému převodu kreditů (dále jen ”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 každého předmětu, respektive bloku předmětů, respektive etapy studia se stanoví
v souladu se zásadami ECTS podle vnitřního předpisu fakulty, která uskutečňuje příslušný program nebo
na níž je předmět z volné nabídky mimo povinné nebo povinně volitelné součásti programu vypisován.
Způsob určování kreditových hodnot je zpravidla stanoven vnitřním předpisem fakulty.
(4) Podmínkou absolvování studia v každém programu, oboru nebo směru je získání kreditů za absolvování
předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu
studia, která činí třicetinásobek standardní doby studia v programu vyjádřené v semestrech. U programu,
který je kombinací více oborů, se minimální kreditová hodnota studia stanoví jako vážený průměr hodnot
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vypočtených pro každý obor. Váha hodnoty vypočtené pro obor je dána doporučeným počtem kreditů,
jímž je obor v kombinaci zastoupen, nebo je stanovena programem.
(5) Student získává kredity absolvováním předmětů zapsaných v jednotlivých semestrech studia v programu
nebo absolvováním předmětů ve studiu v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaného na MU
a obsahově i kreditovou hodnotou shodných s předměty jinak uskutečňovanými v rámci programů,
pokud tyto kredity byly získány před přijetím studenta do příslušného programu. Získané kredity se
započtou ve prospěch všech současně studovaných programů nebo oborů.
Pokyny k Článku 6
Kreditový systém
(a) Minimální kreditová hodnota studia v bakalářských programech je 180 kreditů, v magisterských
programech se standardní dobou studia dva roky 120 kreditů, v magisterských programech se
standardní dobou studia tři roky 180 kreditů.

Článek 7
Evidence studia
(1) Průběh studia každého studenta MU zapsaného v programu je zaznamenáván ve studijní evidenci vedené
v IS MU.
(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 odstavce 1.
(3) Zkoušející nebo předseda zkušební komise (čl. 23 odst. 1) je povinen vydat studentovi na jeho žádost
doklad o vykonané zkoušce nebo jiném ukončení předmětu nebo bloku předmětů podle § 57 odst. 1
písm. e) a odst. 6 zákona (dále jen ”doklad o ukončení předmětu”). Je-li údaj v již vydaném dokladu o
ukončení předmětu v rozporu s údajem ve studijní evidenci vedené podle odstavce 1, platí údaj uvedený
v dokladu o ukončení předmětu.
Pokyny k Článku 7
Evidence studia
(a) Z hlediska evidence může být student zařazen do jednoho resp. více oborů programu, v němž je zapsán,
případně do dalších oborů víceoborového studia. Evidenční zařazení probíhá v rámci semestrálních
zápisů. V magisterských programech je nutné evidenční zařazení alespoň do jednoho oboru. Pravidla
evidence stanoví programy. Změny evidenčního zařazení jsou řešeny na základě individuální žádosti
studenta.
(b) Evidenčním zařazením studenta podle odst. (a) do některého oboru programu, v němž je zapsán, mohou
studentovi vzniknout specifická práva i povinnosti vztahující se především k semestrálním zápisům. Tato
práva a povinnosti jsou konkrétně stanoveny příslušným programem a oborem jako součást jeho
akreditačních materiálů.
(c) Dokladem o vykonané zkoušce nebo jiném ukončení předmětu nebo bloku předmětů podle odst. (3)
tohoto článku se rozumí též zápis v indexu.

Článek 8
Předměty a jejich bloky
(1) Pro účely tohoto řádu se předměty a jejich bloky, které jsou součástí programů uskutečňovaných na
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 programu, oboru nebo
směru.
(2) Povinným se rozumí předmět, jehož absolvování, včetně předepsaného způsobu ukončení, je 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 a
jejich bloky jsou volitelné a zejména do této kategorie spadají předměty vypisované na fakultách nebo
vysokoškolských ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programech uskutečňovaných na
MU.
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(3) Kredity získané absolvováním volitelných předmětů studiem mimo MU mohou být uznávány namísto
předmětů povinných nebo povinně volitelných v daném programu podle podmínek, které jsou
v kompetenci děkana fakulty uskutečňující program. Při vysílání studentů na výměnné studium na jiné
vysoké škole, zejména vysoké škole v zahraničí, vysílající fakulta uzná získané kredity v takové míře,
aby vysílanému studentu nebyla bez jeho zavinění prodlužována doba studia potřebná k absolvování
programu.
(4) 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 na
základě nabídky témat pro daný program, obor nebo směr, popřípadě i mimo tuto nabídku. Pokud
akreditační materiály některého programu určují lhůtu, ve které student zapisuje bakalářskou nebo
diplomovou práci, a student téma práce nenavrhne, přidělí mu děkan některé téma z nabídky pro daný
program, obor nebo směr.
(5) Pro účely splnění obsahových požadavků studia lze uznat pouze kredity za předměty, jejichž obsah není
totožný nebo se podstatně překrývající. Děkan nebo rektor přiměřeně omezí právo studentů na registraci,
zápis nebo uznávání kreditů v překrývajících se předmětech.
(6) Pro konkrétní volitelné předměty, ve kterých se obsah studijních aktivit při každé realizaci předmětu
podstatně liší, může děkan fakulty realizující program stanovit možnost jejich opakovaného absolvování
vícekrát během studia a kumulaci takto získaných kreditů studentem. Takové opakované zapsání
a absolvování předmětu není opakováním ve smyslu čl. 21.
Pokyny k Článku 8
Předměty a jejich bloky
(a) Doporučené plány studijních programů a jejich oborů mohou obsahovat i předměty doporučené, které
představují výběr z nabídky volitelných předmětů vhodný pro utváření profesního profilu absolventa
programu a jeho oboru.
(b) Požadavky na skladbu předmětů zásadně ponechávají studentovi možnost volby zápisu předmětů bez
vztahu k programu nebo oboru v rozsahu nejméně dvaceti procent minimální kreditové hodnoty studia.
Deset procent minimální hodnoty studia je přitom v rámci tohoto rozsahu ponecháno pro volbu
libovolných přírodovědných, matematických a informatických předmětů mimo širší vědní disciplínu
zahrnující daný program nebo obor (matematika, fyzika, chemie, biologie, vědy o Zemi). U
víceoborového studia je tento výběr čerpán volbou druhých oborů.
(c) Bakalářská a diplomová práce jsou v programech, v nichž jsou předepsány, předměty povinně
volitelnými. Volbou se rozumí výběr tématu z nabídky, nebo akceptovaného tématu navrženého
studentem.

Článek 9
Výuka
(1) Výuka na fakultách 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
povinných typech výuky podle odstavce 1 může být nahrazena jinými požadavky, pokud tak stanoví a
blíže specifikuje vnitřní předpis fakulty.
(3) Výuka v semestru je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují
blokovou výuku a jsou v programu z tohoto hlediska vyznačeny. Týdenní rozvrh zabezpečuje fakulta
tak, aby respektoval doporučené studijní plány programů, jejich oborů a směrů a také aby přiměřeně
možnostem minimalizoval počty kolizí mezi předměty, které jednotliví studenti současně registrovali.
Pokyny k Článku 9
Výuka

(a) Účast studenta v povinných typech výuky může být na základě odůvodněné žádosti studenta nahrazena
jinými požadavky. Pokud program nestanoví jinak, rozhoduje o žádosti učitel zodpovědný za realizaci
předmětu. Další výjimky mohou být stanoveny pravidly pro kombinovanou formu studia.
(b) Ve víceoborovém studiu jsou každoročně stanoveny kombinace, které jsou rozvrhově zajišťovány.
(c) Bloková výuka povinně volitelných a povinných předmětů, u nichž není explicitně stanovena
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programem, není přípustná.

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 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 a zapsaným na příslušné fakultě dnem
zápisu do studia.
(2) Osobě, jíž bylo studium v programu přerušeno podle čl. 13, vzniká právo opětovného zápisu do studia
a právo zápisu do dalšího semestru dnem ukončení přerušení studia. Osoba se stává studentem MU
zapsaným na příslušné fakultě MU dnem opětovného zápisu do studia. Termín zápisu do dalšího
semestru se stanoví na základě čl. 13 odst. 2.
Pokyny k Článku 10
Zápis do studia a opětovný zápis
(a) Termín zápisu do studia je shodný s termínem zápisu do prvního semestru studia. Termín opětovného
zápisu do studia je shodný s termínem zápisu do odpovídajícího semestru studia.
(b) Zápisem do studia a opětovným zápisem do studia se rozumí písemné stvrzení zápisového archu
studentem a studijním oddělením fakulty.
(c) Student pětiletého magisterského programu má právo být na vlastní žádost zapsán do stejnojmenného
bakalářského programu.

Článek 11
Registrace a zápis předmětů
(1) Studenti žádají o zápis předmětů v daném semestru registrací prostřednictvím záznamu v IS MU (dále
jen ”registrace”) ve stanoveném období registrace.
(2) Pro konkrétní předměty má děkan fakulty právo ve zvlášť odůvodněných případech stanovit povinnost
registrace v dostatečném předstihu před termínem zápisu tak, aby údaje z jejich registrace mohly sloužit
jako podklad pro sestavování 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
týká se přiměřeně opětovného zápisu do studia. Datum, do kterého studenti takové údaje v daném
semestru poskytují, vyhlašuje jako součást harmonogramu akademického roku rektor.
(3) Období registrace stanoví děkan tak, aby jeho začátek předcházel prvnímu dni období zápisu předmětů.
Období registrace jsou uvedena v harmonogramu akademického roku.
(4) V období zápisu předmětů provádí fakulta studentům zápis jednotlivých předmětů, které si studenti
zaregistrovali nebo o jejichž zápis v tomto období požádali.
(5) Maximální počet studentů, kteří budou zapsáni do předmětu, může děkan ve zvlášť odůvodněných
případech omezit. V takovém případě je v přiměřené míře dávána přednost studentům, kteří mají splněné
předběžné podmínky tohoto předmětu a pro které je tento předmět povinným, případně povinně
volitelným v jejich programu. Přesné podmínky této priorizace stanoví rektor a jsou pro celou MU
zveřejněny před zahájením registrace. Při zápisu kapacitně omezených předmětů mají vždy přednost
studenti, kteří si tyto předměty ve stanoveném předstihu zaregistrovali.
(6) Zápis registrovaných předmětů lze podmínit úspěšným předchozím absolvováním jiných předmětů podle
specifikace ve studijním katalogu.
(7) Pro volitelné předměty, kde to specifická povaha obsahu nebo formy předmětu vyžaduje, může děkan
předem stanovit další podmínky pro zápis těchto předmětů, včetně požadavku předběžného souhlasu
vyučujícího.
(8) Studentovi vzniká zápisem do předmětu právo účastnit se všech součástí výuky nebo dalších studijních
aktivit potřebných pro absolvování předmětu. Pro studenty, kteří předmět zapsali opakovaně podle čl. 21
mohou být stanoveny další podmínky pro výkon tohoto práva.
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(9) Student může zápis do předmětu zrušit nejpozději před uplynutím patnáctého dne výuky v daném
semestru nebo přiměřené části blokové výuky. Zrušení zápisu předmětu vykoná prostřednictvím IS MU
a případným splněním dalších oznamovacích povinností, které děkan pro daný předmět stanoví.
(10)
Děkan je oprávněn zrušit konání předmětu, pokud je v předmětu zapsáno nebo se do něj registrovalo
méně než pět studentů. Studentům, kterým byl takto zrušen zápis předmětu, vzniká právo dodatečného
zápisu předmětů v příslušné kreditové hodnotě nebo právo na přiměřenou úlevu z podmínek pro zápis
v dalším semestru, pokud tak stanoví děkan.
Pokyny k Článku 11
Registrace a zápis předmětů
(a) Zápisem předmětů ve smyslu odst. (4) tohoto článku se rozumí stvrzení registrovaných předmětů
studijním oddělením Fakulty. Toto stvrzení je naplněno automaticky k poslednímu dnu období pro zápis
u předmětů řádně zaregistrovaných, tj. u těch, při jejichž registraci nedochází v informačním systému ke
kolizi s podmínkami předmětu, programu či oboru.
(b) Pro akademický rok 2002/2003 ustanovil děkan PřF povinnost registrace všech předmětů v předstihu
podle odst (2) a to k 16.8. pro podzimní semestr a 10.1. pro jarní semestr. Důvodem je nedostatek času
pro analýzu potřebnosti tohoto kroku pro každý jednotlivý předmět a prozatímní nemožnost kontroly
příslušného údaje o předmětech v informačním systému. Podle výsledků registrace k danému datu jsou
stanoveny konečné limity na počet studentů pro zápis předmětu a je vytvářen rozvrh. Tato registrace
může být změněna během zápisu předmětů podle odst. (4).
(c) Všechny administrativní úkony spojené s registrací a zápisem předmětů jsou prováděny prostřednictvím
IS MU. Na žádost studenta studijní oddělení stvrdí obsah zápisu na zápisový arch a dále pak ručí za
shodnost zápisu v IS MU s údaji na zápisovém archu.
(d) Výkonem práva zrušit konání předmětu podle odst. (10) pověřuje děkan garanty studijních programů
(viz Čl. 5, odst. (f) pokynu).
(e) Studentům, jimž byl takto zrušen zápis předmětu, vzniká právo na dodatečný zápis předmětů v příslušné
kreditové hodnotě. Zrušení předmětu a alternativní zápis musí být provedeny nejpozději před uplynutím
patnáctého dne výuky v daném semestru.

Článek 12
Zápisy do semestrů
(1) Fakulta studenta zapíše do semestru studia poté, co ověří splnění podmínek pro zápis tohoto semestru
v daném programu, a poté, co studentovi byly pro tento semestr studia zapsány předměty.
(2) Do druhého semestru studia fakulta zapíše studenta, který za předměty zapsané v prvním semestru studia
získal alespoň 10 kreditů, do třetího nebo vyššího semestru studia zapíše studenta, který
v předcházejícím semestru studia získal nejméně 15 kreditů, nebo který ve dvou bezprostředně
předcházejících semestrech studia získal úhrnem nejméně 45 kreditů, anebo který již získal počet kreditů
ve výši alespoň minimální kreditové hodnoty studia, aniž by přitom doba jeho studia přesáhla standardní
dobu studia příslušného programu.
(3) V souladu s akreditačními materiály pro daný program nebo obor mohou být stanoveny další podmínky
pro zápis do dalšího semestru vedle podmínek stanovených v odstavci 2; mezi tyto podmínky může být
zahrnuto i zvýšení požadovaného počtu získaných kreditů v prvním semestru studia.
(4) Osoba, která ze závažných důvodů nemůže provést úkony vyžadované pro platný zápis v období
stanoveném harmonogramem akademického roku, může požádat o náhradní termín. Pokud o náhradní
termín nepožádá, nebo je-li její žádost zamítnuta, případně neprovede-li zápis ve stanoveném náhradním
termínu, její právo zápisu zaniká. To platí přiměřeně i pro dodatečný zápis jednotlivých předmětů
v období po zahájení semestru. Osobě se ukončí studium v programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.
(5) Nevzniklo-li osobě právo na zápis do dalšího semestru podle odstavců 2, 3 nebo 4, děkan vydá
nejpozději do 30 dnů od posledního dne období stanoveného pro zápis rozhodnutí o ukončení jejího
studia v programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje
§ 68 zákona.
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Pokyny k Článku 12
Zápisy do semestrů
(a) Zápisem do semestru se rozumí stvrzení registrovaných předmětů podle Čl. 11 odst. (4) a pokynu (a) a
(b) studijním oddělením za předpokladu, že student zároveň splnil všechny podmínky nutné k zápisu. Na
žádost studenta je studijní oddělení povinno stvrdit mu zápis předmětů na zápisový arch pro daný
semestr nebo v indexu.
(b) V souladu s pravidly pro sestavování studijních plánů je při zápisu do prvního a druhého semestru
bakalářského programu (v roce 2002/03 též při zápisu do pětiletého magisterského programu) a při
zápisu do prvního semestru dvouletého nebo tříletého magisterského programu pro studenta závazný
doporučený studijní plán.
(c) Do druhého semestru bakalářského programu resp. pětiletého magisterského programu zapíše Fakulta
studenta, který získal za předměty zapsané v prvním semestru studia nejméně 15 kreditů (popřípadě 10
kreditů, stanoví-li studijní program tuto možnost explicitně), do druhého semestru dvouletého nebo
tříletého magisterského programu zapíše Fakulta studenta, který za předměty zapsané v prvním
semestru studia získal nejméně 15 kreditů (dále jen minimum pro zápis).
(d) S výjimkou případů, kdy platí ustanovení (b) tohoto článku, zapisuje student předměty v souladu s
pravidly a podmínkami pro vytváření studijního plánu programu nebo jeho oboru tak, aby celková
hodnota předmětů zapsaných v daném semestru umožnila při úspěšném absolvování všech zapsaných
předmětů zápis do příštího semestru nebo ukončení studia státní závěrečnou zkouškou (tzv. semestrální
minimum). Student je přitom povinen v daném semestru znovu zapsat všechny dříve zapsané předměty s
neúspěšným zakončením, které bude opakovat podle Čl. 21 a jejichž výuka se v daném semestru
uskuteční (dále jen opakované předměty). Kreditová hodnota opakovaných předmětů se započítává do
semestrálního minima.

Článek 13
Přerušení studia v programu, přerušení studia
(1) Studentovi lze na jeho žádost přerušit studium, respektive studium v programu. Děkan bez dalšího
žádosti vyhoví, splnil-li student podmínky pro zápis do dalšího semestru a úspěšně ukončil alespoň dva
semestry studia. V opačném případě rozhodne děkan na základě posouzení odůvodnění žádosti.
(2) Dobu přerušení studia určí děkan tak, že vyhoví žádosti studenta s výjimkou případů, kdy požadovaná
doba přerušení zjevně neodpovídá odůvodnění žádosti.
(3) Děkan může studentovi přerušit studium, respektive studium v programu podle čl. 22 odst. 9.
(4) Doba přerušení studia se zpravidla stanoví nejméně do konce semestru následujícího po semestru,
v němž byla žádost podána, případně do počátku jeho zkušebního období v souvislosti s přihláškou
k poslední části státní zkoušky a s ní souvisejících trvajících povinností studenta. Součet dob všech
přerušení v daném programu nesmí překročit počet semestrů odpovídající jeho standardní době studia.
Doba přerušení studia podle čl. 22 odst. 9 se do celkové doby přerušení nezapočítává.
(5) V případě, že student přestane plnit požadavky vyplývající z posledního programu, v němž byl zapsán,
jde o přerušení studia. Dnem přerušení svého studia přestává být osoba studentem MU.
(6) Jestliže období přerušení studia osoby dosud neuplynulo a důvody přerušení pominuly, může děkan
povolit na její žádost dřívější opětovný zápis do studia v programu.
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Článek 14
Uznávání absolvovaných částí studia
(1) Děkan může studentovi na jeho žádost uznat pro program, obor nebo směr předměty absolvované
v předchozím nebo souběžném studiu na některé vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.
(2) Žádost podle odstavce 1 student doloží
a) úředním potvrzením o úspěšném absolvování každého předmětu včetně případné klasifikace a
získaného počtu kreditů,
b) úředně potvrzenou osnovou každého předmětu s případným popisem jeho začlenění do programu,
oboru nebo směru, v jehož rámci byl absolvován, s výjimkou případu, kdy jsou tyto náležitosti
dostupné v IS MU.
(3) Uznání předmětu může být podmíněno složením rozdílové zkoušky, případně jinými rozdílovými
požadavky. Zkoušejícího, respektive způsob kontroly splnění rozdílových požadavků určí děkan.
Původní hodnocení předmětu je nahrazeno hodnocením úspěšné rozdílové zkoušky, respektive
rozdílových požadavků.
(4) Předměty, bloky a části neukončeného studia lze uznat nejdéle do sedmi let po jejich absolvování.
(5) Pokud jde o uznání náhradou za předmět, který je zapsán, na jeho zápis se pohlíží, jakoby nikdy
nenastal. Nebyl-li absolvovaný předmět hodnocen kredity, je studentovi přiznána kreditová hodnota
odpovídajícího předmětu v programu, pro který je absolvovaný předmět uznáván.
Pokyny k Článku 14
Uznávání absolvovaných částí studia
(a) Předměty se uznávají s kreditovou hodnotou a klasifikací, která byla při jejich absolvování získána.
(b) Klasifikované předměty lze uznat pouze v případech, kdy bylo dosaženo klasifikace lepší než dobře
(„E“), nestanoví-li děkan na návrh garanta programu v konkrétním případě jinak.

Článek 15
Ukončení studia
(1) Studium v programu se ukončuje
a) úspěšným složením státní závěrečné zkoušky nebo 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. 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 podle § 67 zákona (§ 56 odst. 1 písm. e)
zákona),
e) odnětím akreditace nebo zánikem akreditace programu podle § 80 odst. 4 zákona (§ 56 odst. 1 písm. c)
nebo d) zákona).
(2) Dnem ukončení studia v programu
a) podle odstavce 1 písm. a) je den vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky nebo státní
rigorózní zkoušky,
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 prohlášení o zanechání studia fakultě,
d) podle odst. 1 písm. e) je den stanovený v § 56 odst. 2 zákona.
(3) Dnem ukončení studia je den ukončení studia v posledním z programů, v nichž byl student zapsán.
(4) Dnem ukončení studia v posledním z programů uskutečňovaných na fakultě, v němž byla zapsána,
přestává osoba být studentem MU zapsaným na fakultě. Dnem ukončení studia v posledním z programů
akreditovaných na MU, v němž byla zapsána, přestává osoba být studentem MU.
(5) Osobám, jejichž studium v programu bylo ukončeno podle odstavce 1 písm. e), zajistí děkan dnem
ukončení tohoto studia zápis do obsahově obdobného programu uskutečňovaného na fakultě, MU, nebo
jiné vysoké škole.
(6) Při ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) absolvent obdrží vysokoškolský diplom a vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce podle § 57 zákona.
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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.
(2) Splnění souhrnných požadavků bloku předmětů se ověřuje soubornou zkouškou před zkušební komisí.
(3) Stanoví-li tak program, je zápis studenta do dalšího semestru studia podmíněn složením postupové
zkoušky. Podrobnosti stanoví program.
(4) O výsledku ukončení předmětu způsoby uvedenými v odstavci 1 rozhodne akademický pracovník, jemuž
toto rozhodnutí náleží na základě vnitřního předpisu fakulty nebo z pověření děkana (dále jen
”zkoušející”). Komisi pro soubornou zkoušku jmenuje děkan.
(5) Termíny pro ukončení předmětů a bloků předmětů musí být zveřejněny nejméně jeden týden před
zahájením zkouškového období.
(6) Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do
posledního týdne semestrální výuky; výjimku tvoří předměty s blokovou výukou, jejichž řádné termíny
ukončení mohou spadat i do průběhu semestrální výuky. Řádný termín zápočtu nebo klasifikovaného
zápočtu lze na žádost studenta vypsat i kdykoli v období výuky, pokud student splnil požadavky pro
ukončení předmětu. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového období; mohou být vypisovány
také v období výuky následujícího semestru, nejpozději do dvou týdnů po jeho zahájení, případně i
během zkouškového období semestru bezprostředně následujícího, ve všech případech ale pouze před
zahájením výuky znovu vypsaného předmětu.
(7) V kombinované nebo distanční formě studiu může děkan umožnit skládání zkoušek v jednotlivých
předmětech v delším časovém intervalu mimo zkouškové období semestru. Ostatní ustanovení vztahující
se ke zkouškám se aplikují přiměřeně.
(8) K termínům ukončení předmětů kolokviem nebo zkouškou nebo k souborné zkoušce je student povinen
se přihlásit prostřednictvím IS MU. Děkan může stanovit postup v případech, kdy tak student v obdobích
stanovených pro jednotlivé termíny neučiní. Obdobně se postupuje u přihlášky k opravnému termínu.
(9) Nedostaví-li se student ve stanoveném termínu k ukončení předmětu, na který je přihlášen nebo zařazen,
a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti dnů po uplynutí termínu, je hodnocen, jako by u ukončení
předmětu neuspěl.
(10)
Opravné termíny pro studenty, kteří nebyli z účasti na řádném termínu z doložených vážných důvodů
omluveni, nemusí být vypisovány tam, kde se výsledné hodnocení skládá z více průběžně plněných
dílčích zkoušek anebo se do něj započítává hodnocení práce průběžně vykonávané a hodnocené během
semestru.
Pokyny k Článku 16
Ukončení předmětu
(a) Učitel je povinen zveřejnit požadavky ukončení předmětu včetně případných podmínek pro podání
přihlášky k termínu jeho zakončení před uplynutím patnáctého dne výuky v daném semestru. Současně
určí, které klasifikované požadavky budou zahrnuty do závěrečného hodnocení. Požadavky je nutno
zveřejnit v IS MU a nelze je během semestru měnit.
(b) Zkoušejícím ve smyslu odst. (4) tohoto článku se rozumí kterýkoli z akademických pracovníků
zodpovědných za realizaci předmětu, stanovených garantem studijních programů a uvedených
v akreditačních materiálech resp. ve studijním katalogu pro daný akademický rok. V případě, že z
vážných důvodů nelze toto pravidlo uplatnit, stanoví zkoušejícího garant programu.
(c) Termíny ukončení předmětů jsou zveřejňovány zásadně prostřednictvím IS MU.
(d) Nepřihlásí-li se student k ukončení předmětu v žádném řádném termínu, bude zařazen na poslední z
řádných termínů vypsaných ve zkušebním období.
(e) Povinností zkoušejícího je zaznamenat výsledky ukončení předmětů v IS MU, a to nejpozději ke dni
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ukončení zkušebního období, u termínů přesahujících do výuky následujícího semestru pak před
uplynutím patnáctého dne této výuky. Za obvyklou lhůtu se přitom považuje bezodkladné vyhodnocení,
nejdéle však do 5 pracovních dnů u písemných prací pro velké množství studentů, a zapsání výsledku do
IS do 48 hodin od vyhodnocení.

Článek 17
Klasifikační stupnice
Klasifikační stupnice odpovídá zásadám ECTS a má tyto stupně:
stupeň
písemné označení číselná hodnota
výborně
A
1
výborně minus
B
1,5
velmi dobře
C
2

stupeň
písemné označení číselná hodnota
velmi dobře minus
D
2,5
dobře
E
3
nevyhovující
F
4

(1) Průměrná klasifikace studenta je v každé fázi jeho studia určena jako vážený průměr číselných hodnot ze
všech termínů klasifikovaných ukončení předmětů včetně hodnocení nevyhovujících. Váha číselné
hodnoty klasifikace předmětu je v obou případech dána jeho kreditovou hodnotou.
(2) Průměrná klasifikace studenta slouží jako podklad pro relativní hodnocení studijní úspěšnosti vyjádřené
percentilem studentů programu nebo oboru se stejnou nebo lepší průměrnou klasifikací.

Článek 18
Zápočet a klasifikovaný zápočet
(1) Zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem se ukončují předměty, jejichž požadavky jsou plněny průběžně
především v době konání jejich výuky stanovené týdenním či blokovým rozvrhem. Vyučující je povinen
zveřejnit požadavky pro ukončení předmětu nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky.
(2) Nesplní-li student v řádném termínu požadavky zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu z předmětu, který
nemá zapsán jako opakovaný předmět podle čl. 21, má právo splnit je v opravném termínu vypsaném
v tomtéž semestru, a to nejvýše dvakrát.
(3) Zápočet se hodnotí slovy: ”započteno” respektive ”nezapočteno” (v IS MU písmeny Z respektive N).
Klasifikovaný zápočet se hodnotí slovy: ”započteno” s uvedením stupně klasifikační stupnice (v IS MU
písmenné označení nebo číselná hodnota klasifikace), respektive ”nezapočteno” (v IS MU písmeno N).
Pokyny k Článku 18
Zápočet a klasifikovaný zápočet
(a) Rozvržení řádných a opravných termínů musí umožnit naplnění práva studenta na dva opravné termíny
při včasném pokusu o termín řádný. Toto právo není naplněno v případě, kdy po zvoleném řádném
termínu už nejsou opravné termíny vypsány. Termín může být zároveň řádným i opravným.

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 rozvrhem. Vyučující je povinen zveřejnit požadavky pro
ukončení předmětu nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky.
(2) Neuspěje-li student v řádném termínu u kolokvia nebo zkoušky z předmětu, který nemá zapsán jako
opakovaný předmět podle čl. 21, může je opakovat v tomtéž semestru, a to nejvýše jednou. Zkoušející
může povolit odklad posledního opravného termínu na zkouškové období následujícího semestru.
Neuspěje-li student v prvním opravném termínu, může kolokvium nebo zkoušku mimořádně opakovat
podruhé; této možnosti však může využít nejvýše pětkrát za celou dobu studia v programu.
(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.
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(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)” (v IS
MU písmeno P), ”neprospěl(a)” (v IS MU písmeno N).
(5) Zkouška může být písemná, nebo ústní, nebo písemná a ústní. Zkouška může mít více částí, které se
mohou konat v různých dnech. Výsledek zkoušky se hodnotí podle klasifikační stupnice.
Pokyny k Článku 19
Kolokvium a zkouška
(a) Rozvržení řádných a opravných termínů musí umožnit naplnění práva studenta na opravný termín při
včasném pokusu o termín řádný, viz. pokyn k článku 18.

Článek 20
Souborná zkouška
(1) Pravidla pro podání přihlášky k souborné zkoušce jsou specifikována programem.
(2) Souborná zkouška má jednu nebo více částí, z nichž jedna může být uskutečněna formou rozpravy o
případné semestrální nebo ročníkové práci. Ostatní části jsou písemné nebo ústní. Jednotlivé části
souborné zkoušky mohou proběhnout v různých dnech.
(3) Výsledek souborné zkoušky se hodnotí podle klasifikační stupnice pro státní závěrečné zkoušky nebo
státní rigorózní zkoušky (čl. 24 odst. 1).
(4) Komisi pro soubornou zkoušku jmenuje děkan. Pro složení a jednání komise platí ustanovení čl. 23
přiměřeně.
(5) Neuspěje-li student v řádném termínu u souborné zkoušky, kterou nemá zapsánu jako opakovaný
předmět podle čl. 21, má právo ji v tomtéž semestru dvakrát opakovat. Děkan může povolit odklad
posledního opravného termínu na zkouškové období následujícího semestru.

Článek 21
Opakování předmětů
(1) Jestliže student úspěšně neukončil zapsaný předmět, musí jej opakovat, avšak nejvýše jednou (dále jen
”opakovaný předmět”), není-li tato možnost výslovně vyloučena v programu, který byl akreditován.
Opakovaný předmět je student povinen znovu zapsat v nejbližším semestru, v němž se uskuteční jeho
výuka.
(2) Povinnost opakování podle odstavce 1 může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit u předmětů, které
nejsou pro absolvování programu nebo oboru povinné, a to nejvýše v celkovém rozsahu jedné desetiny
celkové kreditové hodnoty předmětů, které během studia v programu zapsal a úspěšně ukončil.
(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na soubornou zkoušku.
(4) Pro konkrétní volitelné předměty může děkan v katalogu předmětů stanovit, že se na ně povinnost
opakování podle odstavce 1 nevztahuje.
Pokyny k Článku 21
Opakování předmětů
(a) Využití práva studenta dle odst. (2) vzhledem k povinným předmětům pro obor, které nejsou povinné pro
program, má za následek ukončení evidence zařazení studenta do oboru.

Hlava IV
Řádné ukončení studia
Článek 22
Státní závěrečná zkouška a státní rigorózní zkouška
(1) Studium v programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou nebo státní rigorózní zkouškou před
zkušební komisí. Průběh a vyhlášení výsledků státní zkoušky jsou veřejné.
(2) Státní závěrečná zkouška sestává z částí, z nichž jedna představuje obhajobu bakalářské práce, je-li v
daném bakalářském programu předepsána, respektive obhajoby diplomové práce. Státní rigorózní
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zkouška sestává z jedné nebo více částí. Jednotlivé části státní zkoušky mohou proběhnout v různých
dnech.
(3) Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce je ústní. Ostatní části státní závěrečné zkoušky nebo státní
rigorózní zkoušky (dále jen ”státní zkouška”) jsou písemné nebo ústní, popřípadě písemné a ústní.
Obhajobou bakalářské nebo diplomové práce není podmíněn přístup k jiným částem státní závěrečné
zkoušky.
(4) 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 musí být
zveřejněny v IS MU a na úřední desce fakulty nebo na k tomu určených místech na úřední desce
uvedených nejméně dva týdny před konáním první části státní zkoušky v daném semestrálním období.
(5) Student je povinen přihlásit se ke státní zkoušce respektive její první části buď na období vymezené pro
státní zkoušky v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo v semestru následujícím.
Neučiní-li tak, může být fakultou přihlášen na poslední volný řádný termín pozdějšího z uvedených
období, ledaže dosud nepřekročil standardní dobu studia.
(6) Podmínky přístupu ke státní zkoušce, její jednotlivé části nebo předměty, jejich návaznosti a požadavky
jsou součástí programu.
(7) Pokud se student přihlášený ke státní zkoušce nedostavil k některé její části ve stanoveném datu, aniž
svou neúčast přijatelným způsobem omluvil do pěti dnů po tomto datu, je u této části státní zkoušky
hodnocen stupněm ”nevyhovující”.
(8) Student, jehož státní zkouška v řádném termínu proběhla s celkovým výsledkem ”nevyhovující”(čl. 24
odst. 2), může ji opakovat v následujícím semestru v termínu opravném.
(9) Opakovat státní zkoušku lze nejvýše dvakrát. Student opakuje pouze ty její části, v nichž byl hodnocen
stupněm ”nevyhovující”. V mezidobí mezi termíny opakované státní zkoušky může děkan studentovi
přerušit studium. Doba takto přerušeného studia se nezapočítává do celkové doby přerušení podle čl. 13
odst. 4. Další podmínky organizace opravných termínů a přihlašování k nim jsou v kompetenci děkan.
(10)
Poslední část státní zkoušky v programu musí student úspěšně vykonat nejpozději v semestru, po
jehož ukončení uplyne od doby zápisu do studia v programu dvojnásobek standardní doby studia.
Studentovi, který v uvedené lhůtě státní zkoušku úspěšně nevykoná, se ukončí studium v programu podle
§ 56 odst. 1 písm. b) zákona.

Článek 23
Zkušební komise
(1) Státní zkouška se v každé ze svých částí 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 v každé z částí státní zkoušky způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři její členové.
Komise se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů komise.
(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 je zveřejněno nejpozději v den
konání státní zkoušky.
(4) Je-li součástí státní zkoušky obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, určí děkanem pověřený člen
komise, zpravidla předseda, v předstihu jejího oponenta z řad akademických pracovníků fakulty nebo
jiných vysokoškolsky vzdělaných odborníků v daném vědním oboru. Oponent a vedoucí bakalářské
respektive diplomové práce se pro účel její obhajoby stávají členy komise. 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.
(5) V případech, že to obsahová náročnost zpracování diplomové nebo bakalářské práce vyžaduje, může
děkan na návrh vedoucího práce povolit zapsání diplomové nebo bakalářské práce v kreditovém rozsahu
větším, než je specifikováno v popisu programu.
Pokyny k Článku 23
Zkušební komise
(a) Funkční období komise je tříleté.
V Brně dne 7.6.2002
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., děkan PřF MU
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Článek 24
Hodnocení státní zkoušky a řádně ukončeného studia
(1) V každé části státní zkoušky se komise usnáší o jejím výsledku. Výsledek každé části 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 odstavci 1. Celkový výsledek státní zkoušky je ”nevyhovující”, je-li kterákoli její část
hodnocena jako ”nevyhovující”.
(3) Celkové hodnocení řádně ukončeného studia je hodnoceno slovy:
a) ”prospěl(a) s vyznamenáním”,
b) ”prospěl(a)”.
(4) Podmínkou pro získání celkového hodnocení řádně ukončeného studia ”prospěl(a) s vyznamenáním” je
že:
a) všechny části státní zkoušky byly úspěšně složeny v řádném termínu s hodnocením ”výborně” nebo
”velmi dobře”.
b) celkový výsledek státní zkoušky zní ”výborně”.
c) průměrná klasifikace podle čl. 17 odst. 2 nepřevyšuje hodnotu 1,5.
d) v průběhu studia nebyl student v žádném z klasifikovaných předmětů hodnocen stupněm
”nevyhovující”.
e) v průběhu studia byl student nejvýše dvakrát hodnocen stupněm ”dobře”.
(5) Celkové hodnocení řádně ukončeného studia je vyznačeno ve vysokoškolském diplomu.

Článek 25
Revize hodnocení
(1) Student má právo požádat o revizi hodnocení ukončení předmětu nebo bloku předmětů, včetně
postupové zkoušky, jakož i o revizi hodnocení státní zkoušky nebo její části (dále jen ”výsledek kontroly
studia”).
(2) Děkan na základě žádosti podle odstavce 1 zruší napadený výsledek kontroly studia, jestliže při jeho
stanovení nebo při úkonech jeho stanovení předcházejících byl porušen zvláštní právní předpis nebo
vnitřní předpis MU nebo fakulty, anebo jestliže hodnocení bylo stanoveno svévolně. V takovém případě
děkan učiní opatření nezbytná k obnovení práv studenta, která byla takovým způsobem porušena.
(3) Byl-li výsledek kontroly studia zrušen podle odstavce 2, koná se nové ukončení předmětu nebo bloku
předmětů anebo postupová zkouška před tříčlennou komisí, kterou jmenuje děkan. Na jednání a usnášení
se komise se přiměřeně vztahuje čl. 23 odst. 2.
(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.

Článek 26
Rozhodování o právech a povinnostech studentů
(1) Na rozhodování o právech a povinnostech studentů se vztahuje zákon, Statut MU a tento řád.
(2) Žádost o přezkoumání rozhodnutí podává student rektorovi prostřednictvím děkana, a to nejpozději do
30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
(3) Děkan žádosti o přezkoumání rozhodnutí buď sám vyhoví a rozhodnutí změní nebo zruší, anebo žádost
postoupí rektorovi.
(4) Rektor na základě žádosti podle odstavce 2 změní nebo zruší rozhodnutí, které je v rozporu se zvláštním
právním předpisem nebo s vnitřním předpisem MU nebo fakulty.
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Část třetí
Závěrečná a přechodná ustanovení
Článek 27
Mimořádné prostředky
Děkan nebo rektor je oprávněn studentovi na jeho žádost udělit výjimku z ustanovení tohoto řádu. Na postup
při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.

Článek 28
Přechodné ustanovení
Rektor má právo rozhodnout o časově omezené výjimce z počtu zapisovaných předmětů, podmínek
opakování předmětů nebo určení jejich kreditové hodnoty v jednotlivých programech.

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) Vnitřní předpisy fakult musí být v souladu s tímto řádem. Ustanovení vnitřních předpisů fakult, která
jsou v rozporu s tímto řádem, jsou neplatná dnem účinnosti tohoto řádu.
Jiří Zlatuška, v. r.
rektor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 24. dubna 2002 pod
čj. 18 126/2002-30 Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity v Brně.
Ing. J. Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol
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Výuka a tvorba studijních programů
Podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se Akademický senát Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně usnesl na tomto vnitřním předpisu.

ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento vnitřní předpis Výuka a tvorba studijních programů (dále jen „předpis“) stanoví základní společné

zásady vzdělávací činnosti na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dále jen
„Fakulta“). Upravuje zejména
a) tvorbu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakulty připravovaných
k akreditaci nebo k žádosti o její prodloužení či rozšíření,
b) uskutečňování studijních programů podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „Zákon“), zákona 147/2001 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů a vnitřních předpisů Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „MU“),
c) obecná pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů a sestavování doporučených studijních
plánů,
d) naplňování svobod a povinností akademických pracovníků ve vzdělávací činnosti.
(2) Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení, a kontrola jejich
plnění vyplývají z tohoto předpisu a Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty MU (dále jen
„Studijní řád“).

ČÁST II
TYPY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Čl. 2
Studijní programy
(1) Na Fakultě jsou uskutečňovány resp. připravovány k akreditaci či k jejímu prodloužení nebo rozšíření,
bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oblasti věd matematických, fyzikálních,
chemických, biologických a věd o Zemi. Programy mohou kombinovat studium těchto věd s dalšími
vědami, jejichž výuku uskutečňují ostatní fakulty MU. Základní náležitosti studijních programů jsou
specifikovány ve čtvrté části Zákona (§ 44 až § 47). Akreditované studijní programy a jejich studijní
obory jsou uvedeny v příloze č. 2 statutu Fakulty.
(2) Studijní programy (dále jen „programy“) se člení na studijní obory (dále jen „obory“), které se mohou
dále členit na studijní směry (dále jen „směry“).
(3) Všechny bakalářské a magisterské programy zahrnují i obory určené pro dvouoborové či víceoborové
studium. Jedním z cílů kombinace oborů je příprava učitelů středních škol, kvalifikovaných pro výuku
alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů.
(4) Tvorba všech programů je založena na modulárním principu s cílem umožnit studentům průběžně
upravovat zaměření a rozšiřovat rozsah studia.
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(5) Obory učitelství pro střední školy jsou vždy součástí programů příslušné vědní disciplíny.

Čl. 3
Bakalářské programy
(1) Bakalářské programy se člení na obecné a profesní, s odlišným profilem absolventa. Standardní doba
studia v bakalářských programech je tři roky.
(2) Obecné bakalářské programy poskytují základní teoretickou a v experimentálních oborech i praktickou
průpravu v daném vědním oboru, přehled o jeho metodách a základní informaci o jeho aktuálních
výsledcích. Jejich absolvování umožňuje pokračovat ve studiu v příbuzných navazujících magisterských
programech na MU i jiných vysokých školách.
(3) Nejméně jeden obor obecného bakalářského programu je orientován badatelsky. Poskytuje teoretické,
případně i praktické, vzdělání v příslušném vědním oboru na obecné úrovni.
(4) Nejméně jeden obor obecného bakalářského programu umožňuje, po doplnění stanovených
pedagogických, psychologických, didaktických a případně dalších profesně zaměřených předmětů,
získat vzdělání středoškolského učitele příslušného všeobecně vzdělávacího předmětu.
(5) Nejméně jeden obor obecného bakalářského programu je koncipován jako součást víceoborového studia,
a to jako příprava je studiu oboru „Učitelství předmětu pro střední školy“ v magisterském programu.
(6) Profesní bakalářské programy poskytují kromě základní teoretické a praktické průpravy v daném
vědním oboru i specializované vzdělání zaměřené na přípravu k výkonu povolání.

Čl. 4
Magisterské programy
(1) Magisterské programy jsou koncipovány tak, aby navazovaly na bakalářské programy. Jejich cílem je
zejména příprava budoucích odborných a vědeckých pracovníků v oblasti základního a aplikovaného
výzkumu a vývoje, kvalifikovaných pracovníků ve specializovaných výzkumných a provozních
laboratořích a kvalifikovaných učitelů.
(2) Navazující magisterské programy jsou dvojí:
a) programy s dvouletou standardní dobou studia poskytující další vzdělání absolventům příbuzných
bakalářských programů,
b) programy s tříletou standardní dobou studia poskytující další vzdělání ve specifických profesních
orientacích, akreditované zpravidla na základě vyhraněného zájmu o absolventy.
(3) Alespoň jeden navazující magisterský program v dané oblasti věd zahrnuje příslušný obor učitelství pro
střední školy.

Čl. 5
Doktorské programy
Doktorské programy jsou zaměřeny na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Poskytují
hlubší vzdělání nad rámec magisterského studia.

ČÁST III
PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA V PROGRAMU A KONTROLA
JEJICH PLNĚNÍ
Čl. 6
Popis programů
(1) Program obsahuje údaje předepsané § 44 odst. 2 písm. a) až h) Zákona a Vyhláškou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu č. 42/1999 Sb. (dále
jen „Vyhláška“).
(2) Program dále obsahuje následující údaje, usměrňující mj. tvorbu studijních plánů podle § 44 odst. 3
Zákona:
a) členění oborů na směry, pokud existuje,
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b) požadavky státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky a požadavky na kvalitu
bakalářské, diplomové nebo disertační práce,
c) vymezení předmětů povinných, povinně volitelných a doporučených volitelných (dále jen
„doporučených“) a jejich řazení do bloků při respektování principu modularity,
d) seznamy předmětů, které jsou ve vztahu k danému programu nebo jeho části ekvivalentní,
e) u předmětů uvedených v písm. c) anotace, studijní literatura a požadavky na jejich absolvování,
f) vymezení jednotlivých stupňů studia a požadavky na jejich absolvování,
g) další pravidla pro sestavování studijních plánů, která mají výhradně strukturální povahu a jsou
založena na kreditových hodnotách studijních předmětů a jejich typech, způsobu jejich zakončení,
případně i další výjimečné podmínky, které nemají charakter absolvování studijních předmětů,
h) doporučené studijní plány navržené pro standardní dobu studia a garantované při tvorbě
semestrálních rozvrhů výuky,
i) u bakalářských a magisterských programů jména garantů programu a oborů a jejich vědeckopedagogické charakteristiky, u doktorských programů jména a vědecko-pedagogické charakteristiky
školitelů a členů oborových rad a komisí,
j) další náležitosti aktuálně specifikované v materiálech Akreditační komise.
(3) Pokud je to možné, jsou obsah, rozsah a hloubka zvládnutí předmětů specifikovány pomocí konkrétní
srovnávací literatury.

Čl. 7
Kreditový systém
(1) Plnění podmínek pro absolvování programů je hodnoceno prostřednictvím kreditového systému,
založeného na Evropském systému převodu kreditů („ECTS“).
(2) Hodnota každého předmětu je vyjádřena v kreditech a charakterizuje průměrnou zátěž, kterou na
průměrného studenta klade absolvování předmětu. Kreditová hodnota předmětu nezávisí na programu,
v jehož rámci se absolvování předmětu hodnotí.
(3) Kreditová hodnota předmětu je součtem údaje V = N × S, charakterizujícího zátěž spojenou s plněním
průběžných požadavků předmětu, a údaje Z vyjadřujícího způsob jeho zakončení. N je počet týdenních
hodin kontaktní výuky, S koeficient vyjadřující zatížení studenta. Je zpravidla větší nebo roven jedné,
výjimečně může být i nulový. Výsledek V musí být celočíselný. Pokud nelze rozsah kontaktní výuky
vyčíslit, je stanovena pouze hodnota V. Celková kreditová hodnota K = V + Z předmětu, včetně
zakončení, je dána následující tabulkou:
hodnota
V
0-4
5 a více

zápočet a
kolokvium
V
V

klasifikovaný zápočet

zkouška

V+1
V+2

V+2
V+3

Údaje N a V jsou zveřejněny prostřednictvím informačního systému MU, kredity za zakončení uděluje
informační systém MU automaticky. Každý předmět je primárně určen pro jeden nebo více programů. O
jeho kreditové hodnotě rozhoduje garant příslušného programu nebo všichni příslušní garanti po dohodě.
(4) Předepsaná minimální kreditová hodnota absolvovaného studia v bakalářských programech je 180
kreditů, v magisterských programech s dvouletou šedesátinásobek standardní doby studia.
(5) Studium v doktorských programech není kreditově hodnoceno.

Čl. 8
Skladba předmětových bloků
(1) Studijní předměty jsou ve vztahu ke programům a jejich oborům členěny do bloků podle obsahu,
významu pro obecné nebo specializované vzdělání a podle úrovně tohoto vzdělání.
(2) Předměty bakalářských a magisterských programů poskytující širší teoretické nebo praktické vzdělání
v daném vědním oboru na základní a pokročilé universitní úrovni jsou řazeny do obsahově vymezených
bloků povinných předmětů základních a povinných předmětů pokročilých.
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(3) Předměty prohlubující obecné znalosti v daném vědním oboru, předměty profilující širší odborné
zaměření, předměty specializované určující užší odborné zaměření a předměty ostatní jsou řazeny do
obsahově vymezených bloků předmětů povinně volitelných a předmětů doporučených. K povinně
volitelným předmětům patří bakalářská práce, diplomová práce a předměty, které s nimi bezprostředně
souvisejí.
(4) Minimální podíl společných povinných předmětů pro všechny obory téhož bakalářského programu, se
započtením definovaných ekvivalencí, tvoří jednu třetinu předepsané minimální kreditové hodnoty
studia. U oborů koncipovaných jako součást víceoborového studia se na této hodnotě podílí všechny
zahrnuté programy shodně.
(5) Maximální podíl povinných a povinně volitelných předmětů potřebných pro absolvování v kterémkoliv
oboru konkrétního programu činí tři čtvrtiny předepsané minimální kreditové hodnoty v bakalářských
programech a dvě třetiny předepsané minimální kreditové hodnoty v magisterských programech.
(6) Strukturální požadavky na skladbu předmětů nesmí omezit volbu studentů mimo rámec povinných a
povinně volitelných předmětů více než na požadavek 80% předmětů z širšího vědního oboru studia (tj.
chemie, fyzika, biologie, atd.) a na požadavek 90% absolvovaných předmětů přírodovědných,
matematických a informatických věd.
(7) U oborů koncipovaných jako součást víceoborového studia lze výběr v rámci kreditové hodnoty
rezervované pro volitelné předměty z oblasti přírodovědných, matematických a informatických věd
podle odst. 5 a 6 považovat za naplněný volbou oborů víceoborového studia.
(8) Kreditová hodnota bakalářské práce a předmětů, které s ní bezprostředně souvisejí, činí nejméně 10 a
nejvýše 30 kreditů. Hodnota práce samotné je v rozmezí 10 až 20 kreditů.
(9) Kreditová hodnota diplomové práce a předmětů, které s ní bezprostředně souvisejí, činí nejméně 30 a
nejvýše 60 kreditů. Hodnota práce samotné je v rozmezí 25 až 50 kreditů. Diplomová práce se zapisuje
ve více semestrech studia. V programu je uveden nejmenší možný počet zápisů.
(10)
Kreditová hodnota nabídky v každém z bloků povinně volitelných a doporučených předmětů musí
nejméně o polovinu převyšovat kreditovou hodnotu předepsanou pro volbu z těchto předmětů.
(11)
Součástí programů jsou následující předměty s nulovou kreditovou hodnotou (pokud se požadují):
tělesná výchova, zkouška z obecné angličtiny nebo jiného světového jazyka, souborná zkouška.
(12)
Součástí programů a jejich oborů mohou být jazykové kurzy zaměřené na odbornou komunikaci v
daném oboru, zejména na problematiku studia odborné literatury a psaní vědeckých článků. Tyto kurzy
jsou hodnoceny kredity a řazeny do bloků doporučených předmětů.
(13)
Státní závěrečné zkoušky nejsou součástí kreditově hodnoceného studia.

Čl. 9
Programy mezifakultního studia
(1) Na uskutečňování mezifakultního studia se Fakulta podílí na základě mezifakultních smluv mezi
Fakultou a ostatními fakultami MU, případně jiných vysokých škol. Mezifakultní smluva musí
obsahovat zejména vymezení pravidel pro volbu studijních plánů podle nabídky zúčastněných fakult,
organizační zabezpečení studia včetně tvorby rozvrhů výuky v jednotlivých semestrech.
(2) Programy akreditovné v rámci mezifakultních smluv obsahují kromě náležitostí uvedených v čl. 6
tohoto předpisu tyto další údaje:
a) mezifakultní smlouvu upravující organizační záležitosti spojené se studiem, zejména registrací a
zápisem studijních předmětů, tvorbou rozvrhů a případným uplatňováním vnitřních norem druhých
fakult,
b) vymezení pravidel pro hodnocení studia, včetně kreditového hodnocení předmětů zabezpečovaných
druhou fakultou.
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ČÁST IV
PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ STUDIJNÍCH PLÁNŮ A DOPORUČENÉ
STUDIJNÍ PLÁNY
Čl. 10
Společné zásady
(1) Studijním plánem se rozumí časový rozpis studia do jednotlivých semestrů, respektující požadavky
studijních a jejich oborů.
(2) V rámci programů a jejich oborů jsou obsahově vymezeny studijní etapy, jejichž absolvování je
podmínkou přístupu k předepsaným kontrolám průběhu studia. Minimální požadavky přístupu
k předepsaným kontrolám vymezuje tento předpis. V rámci jednotlivých programů a jejich oborů mohou
být tyto požadavky zvýšeny.
(3) Pravidla pro sestavování studijních plánů jsou vždy vázána na program, na obor nebo jeho směr.
Upravují způsob a postup při vyhodnocování plnění požadavků programu. Zahrnují
a) pravidla zadávající požadovanou skladbu předmětů a jejich bloků, vyjádřená zásadně výčtem
předmětů nebo kreditovou hodnotou předmětů,
b) výjimečná pravidla vyjádřená jiným způsobem.
(4) Součástí pravidel uvedených v odstavci 3 písm. a) jsou zvláštní pravidla pro sestavení studijního plánu
prvního semestru a podmínky pro postup do semestru druhého, podmínky pro zadání bakalářské práce
nebo diplomové práce, podmínky přístupu k jednotlivým částem státní zkoušky a vymezení souborů
ekvivalentních předmětů či jejich bloků. Výjimečná pravidla odst. 3 písm. b)představují především
takové podmínky pro zápis předmětů nebo bloků, které nejsou uvedeny v informačním systému MU
formou prerekvizit nebo postrekvizit.
(5) Doporučeným studijním plánem se rozumí optimální časový a obsahový rozpis studia do jednotlivých
semestrů, respektující požadavky programů a jejich oborů a standardní dobu studia, včetně vymezení
rozsahu doporučených a volně volených předmětů. Celková kreditová hodnota doporučeného plánu
musí být přesně rovna předepsané minimální hodnotě programu.
(6) Celková kreditová hodnota předmětů v doporučeném studijním plánu se pro každý semestr se musí
pohybovat v rozmezí 27-33 kreditů. V tomto rozsahu je vhodným způsobem zachycena i svobodná
volba předmětů studentem.
(7) Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány jednotlivých oborů každého
programu jsou součástí akreditačních materiálů a jsou každoročně zveřejněny ve Studijním katalogu
Fakulty.

Čl. 11
Studijní plány bakalářských programů
(1) Studium v bakalářských programech je jednooborové a víceoborové (zejména dvouoborové).
Víceoborové bakalářské studium představuje zejména kombinaci oborů obecných bakalářských
programů s možností pokračování ve víceoborovém magisterském studiu učitelství pro střední školy.
Studium badatelských oborů obecných bakalářských programů a studium profesních bakalářských
programů je zpravidla jednooborové.
(2) Jednotlivé etapy studia v bakalářského programu jsou odděleny těmito kontrolami:
a) zadání bakalářské práce,
b) přihláška ke státní závěrečné zkoušce.
(3) Podmínkou zadání bakalářské práce je získání nejméně 90 kreditů v předepsané skladbě.
(4) Podmínkou podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v jednooborovém studiu je získání nejméně
180 kreditů v předepsané skladbě, absolvování všech předepsaných předmětů nehodnocených kredity a
odevzdání bakalářské práce.
(5) Podmínkou podání přihlášky k první části státní závěrečné zkoušky ve víceoborovém studiu je získání
všech kreditů předepsaných pro obor, v němž se uchazeč hlásí k první části státní zkoušky, získání
celkového počtu alespoň 140 kreditů v předepsané skladbě a alespoň jedna předepsaná jazyková
zkouška. Podmínkou podání přihlášky k poslední části státní závěrečné zkoušky je získání nejméně 180
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kreditů v předepsané skladbě, absolvování všech předepsaných předmětů nehodnocených kredity a
odevzdání bakalářské práce.

Čl. 12
Studijní plány magisterských programů
(1) Studium v magisterských programech je jednooborové a víceoborové (zejména dvouoborové).
Víceoborové studium představuje zejména kombinaci oborů učitelství pro střední školy.
(2) Jednotlivé etapy víceoborového studia mohou být odděleny první částí státní závěrečné zkoušky.
(3) Diplomová práce v magisterských programech je obvykle zadána bezprostředně po započetí studia,
nejpozději však po uplynutí dvou semestrů studia.
(4) Podmínkou podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v jednooborovém studiu je získání 120 kreditů
u standardně dvouletých, resp. 180 kreditů u standardně tříletých programů, absolvování všech
předepsaných předmětů nehodnocených kredity a odevzdání diplomové práce. Podmínkou podání
přihlášky k první části státní závěrečné zkoušky ve víceoborovém studiu je získání všech kreditů
předepsaných pro obor víceoborového studia, v němž se uchazeč hlásí k první části státní závěrečné
zkoušky a získání celkového počtu alespoň 80 kreditů.
(5) Podmínkou přihlášky k poslední části státní závěrečné zkoušky ve víceoborovém studiu je získání
nejméně 120 kreditů u standarně dvouletých a 180 kreditů u standardně tříletých programů v předepsané
skladbě, absolvování všech předepsaných předmětů nehodnocených kredity a odevzdání diplomové
práce.

Čl. 13
Studijní plány doktorských programů
(1) Doktorské studium je zásadně jednooborové.
(2) Obecná pravidla pro tvorbu studijních plánů připravuje oborová rada a příslušné oborové komise.
Rámcový studijní plán připravuje se studentem jeho školitel.
(3) K obhajobě disertační práce je možné přistoupit po úspěšném složení státní doktorské zkoušky a po
publikaci výsledků (nebo jejich přijetí k publikaci) v některém z recenzovaných časopisů nebo
recenzovaných sborníků uznávaných mezinárodní komunitou v daném vědním oboru.

ČÁST V
UKONČENÍ STUDIA
Čl. 14
Obecné zásady
(1) Studium v bakalářských a magisterských programech se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou
(dále jen státní zkouška). Studium v doktorských programech se řádně ukončuje státní doktorskou
zkouškou a obhajobou disertační práce (dále jen státní zkouška). Studium se dále ukončuje podle § 56
Zákona.
(2) Při každé formě ukončení studia je bývalému studentovi vystaven doklad o vykonaných zkouškách,
který obsahuje úplný výčet absolvovaných předmětů a jejich hodnocení.
(3) V diplomu absolventa víceoborového studia a na vysvědčení o státní zkoušce jsou uvedeny všechny
absolvované obory, případně jejich směry.
(4) Státní zkoušky jsou komisionelní. Zkušební komise (dále jen komise) jsou složeny z profesorů, docentů,
odborníků schválených vědeckou radou fakulty a odborníků jmenovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(5) Členy komisí jmenuje děkan, předsedy komisí jmenuje na návrh děkana rektor.
(6) Pravidla pro vytváření a činnost komisí a pravidla pro průběh státních zkoušek upravuje Studijní a
zkušební řád PřF MU.
(7) Požadavky ke státním zkouškám a požadavky na kvalitu bakalářských, magisterských a disertačních
prací jsou součástí akreditačních materiálů fakulty a jsou zveřejněny prostřednictvím Internetu.
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(8) Státní zkoušky a vyhlášení jejich výsledků jsou veřejné.

Čl. 15
Ukončení studia v bakalářských programech
(1) Státní závěrečná zkouška má dvě nebo více částí. Jednou z nich je obhajoba bakalářské práce. Ostatní
části státní zkoušky jsou písemné, popřípadě i ústní.
(2) Komise pro státní zkoušky je jmenována pro daný program či obor. Pro jeden obor lze zřídit více
komisí. Jmenovací období komise je nejvýše tříleté.
(3) Návrhy na jmenování členů a předsedů komisí předkládá děkanovi vedoucí pověřené sekce po
projednání v radě sekce.

Čl. 16
Ukončení studia v magisterských programech
(1) Státní závěrečná zkouška má dvě nebo více částí. Jednou z nich je obhajoba diplomové práce. Ostatní
části státní zkoušky jsou ústní, popřípadě i písemné.
(2) Státní zkouška v oborech učitelství pro střední školy má v každém z oborů část odbornou a část
didaktickou.
(3) Komise pro státní zkoušky je jmenována pro daný program či obor. Pro jeden obor lze zřídit více
komisí. Jmenovací období komise je nejvýše tříleté.
(4) Návrhy na jmenování členů a předsedů komisí předkládá děkanovi vedoucí pověřené sekce po
projednání v radě sekce.

Čl. 17
Ukončení studia v doktorských programech
(1) Komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu diseratční práce je jmenována pro uchazeče.
(2) Návrhy na jmenování členů a předsedů komisí v doktorských programech a jejich oborech předkládá
děkanovi po projednání v oborové radě její předseda.
(3) Další podmínky pro konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce stanoví oborová rada.

ČÁST VI
AKREDITACE PROGRAMŮ A JEJICH GARANCE
Čl. 18
Žádosti o akreditaci programů
(1) Nutnou podmínkou k podání návrhu žádosti o akreditaci, o prodloužení platnosti akreditace programu
nebo žádosti o akreditaci rozšíření akreditovaného programu (dále jen „návrh“) je vypracování všech
náležitostí podle požadavků Zákona, Vyhlášky, aktuálních materiálů Akreditační komise a tohoto
předpisu.
(2) Návrh předkládá v rámci Fakulty děkanovi vedoucí sekce, která je pověřena zabezpečováním programů
v příslušné vědní disciplině (dále jen „pověřená sekce“). Návrh musí být předem projednán v radě sekce.
(3) Činnosti směřující k podání žádosti o prodloužení platnosti akreditace programu iniciuje děkan
v dostatečném předstihu, nejméně však 120 dnů, před uplynutím její platnosti. Kompletní materiály
předkládá děkanovi vedoucí pověřené sekce.

Čl. 19
Garance programů
(1) Za přípravu akreditace a realizaci bakalářského a magisterského programu a všech jeho oborů
odpovídají vedoucí pověřené sekce, garant programu a garanti oborů.
(2) Garanty programu a garanty oborů jsou profesoři nebo habilitovaní pracovníci této sekce, kteří jsou
odborníky v daném vědním oboru. Jejich jmenování je upraveno ve statutu fakulty.
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(3) Garance programů nebo jejich oborů je prestižní částí pracovní náplně akademických pracovníků.
(4) Garant programu koordinuje přípravu materiálů k žádosti o akreditaci, o prodloužení platnosti akreditace
programu nebo žádosti o rozšíření akreditovaného programu podle Vyhlášky, včetně návrhů na
personální zabezpečení výuky v rámci programu a jeho oborů. Příprava materiálů pro jednotlivé obory
probíhá pod vedením garantů oborů.
(5) Garant programu i garanti jednotlivých oborů spolupracují v činnosti podle předchozího odstavce
s vedoucími zaměstnanci Fakulty, případně vedoucími zaměstnanci jiných fakult MU a veřejných
vysokých škol.
(6) Vedoucí sekce pověří, na základě návrhů garantů programů a po projednání v radě sekce, jednotlivá
akademická pracoviště sekce zabezpečením výuky předmětů akreditovaných programů, jejich oborů,
nebo jejich ucelených částí.
(7) Zařazení bloků obecných předmětů, které mají charakter tzv. společného základu, do programů a oborů
(například pedagogicko-psychologické discipliny ve studiu učitelství, tělesná výchova, atd.) a jejich
realizaci koordinuje proděkan pro studium.
(8) Garanti programů a oborů ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci průběžně posuzují
personální zabezpečení výuky předmětů pro jejich program a aktuální skladbu předmětů. V případě
potřeby také poskytují konzultace při tvorbě studijních plánů a rozhodují o případném uznávání dříve
absolvovaných předmětů místo těch, které jsou v pravidlech pro tvorbu studijních plánů jmenovitě
uvedeny.

ČÁST VII
VÝUKA
Čl. 20
Obvyklý rozsah výukových povinností
(1) Všichni akademičtí pracovníci fakulty se podílejí na výuce. Rozsah této povinnosti na každý semestr
určují vedoucí zaměstnanci jednotlivých akademických pracovišť, pověřených zabezpečováním výuky
pro programy, obory nebo jejich ucelené části.
(2) Za obvyklý rozsah výukových povinností v plném pracovním úvazku na některém ze stálých
akademických pracovišť se v dlouhodobém průměru považuje 6 hodin kontaktní výuky týdně
u profesora, 8 hodin u docenta, 10-12 hodin u odborného asistenta a 14-20 hodin u asistenta a lektora.
U všech těchto pracovníků, kromě lektorů, se přitom počítá s přiměřeným tvůrčím výkonem. Profesoři a
docenti se navíc podílejí na vedení odborných vědeckých seminářů a školení doktorandů.
(3) U pracovníků akademických pracovišť, která jsou mimořádně výrazně zapojena do výzkumné činnosti,
lze pedagogické povinnosti přiměřeně snížit.

Čl. 21
Akademické svobody ve výuce
(1) Každý akademický pracovník má právo vypsat předmět s obsahem a formou provedení dle vlastní vůle,
při respektování obecných akademických zásad a povinností. Pracovník přitom zároveň navrhne, pro
který program, případně programy, je předmět vypsán. O vztahu takového předmětu k programu a jeho
oborům rozhoduje garant příslušného programu, který také určí jeho kreditovou hodnotu. Pokud je
předmět vypsán pro více programů, učiní tak garanti po vzájemné dohodě.
(2) Profesoři a docenti mají právo vypisovat předměty v rámci poloviny rozsahu podle čl. 21 odst. 1 a 2 na
základě vlastního rozhodnutí. Odborní asistenti, asistenti a lektoři mají právo vypisovat předměty na
základě vlastního rozhodnutí pouze nad rámec rozsahu výuky, jíž byli pověřeni.
(3) O skutečném konání každého vypsaného předmětu, který si nezaregistrovalo alespoň 5 studentů, a
zejména o jeho zařazení do semestrálního rozvrhu výuky rozhoduje po projednání v radě sekce vedoucí
sekce. Všechny ostatní předměty musí být zařazeny do rozvrhu.
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Čl. 22
Základní povinné předměty
(1) Povinné předměty společné pro všechny obory programu jsou svěřeny profesorům a docentům příslušné
sekce. Výjimky projednává rada sekce a povoluje děkan.
(2) Rada sekce ve spolupráci s garanty programů pravidelně projednává dlouhodobou perspektivu
zabezpečení výuky podle odstavce 1.

Čl. 23
Vztah k celoživotnímu vzdělávání
(1) Poskytování dalších forem vzdělávání, mimo rámec programů, zejména celoživotního vzdělávání, je
podstatnou součástí poslání Fakulty.
(2) Studium ve programech je uskutečňováno a organizováno tak, aby jeho části mohly být nabízeny a
realizovány i v programech celoživotního vzdělávání.

ČÁST VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 24
(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) Zákona schválil návrh tohoto předpisu dne 29. května 2000
Akademický senát Fakulty.
(2) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) Zákona schválil tento předpis dne 5. června 2000 Akademický
senát MU.

Čl. 25
Platnost a účinnost
(1) Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Senátem MU.
(2) Pro programy akreditované podle § 98 Zákona platí ustanovení tohoto předpisu přiměřeně.
(3) Všechna ustanovení tohoto předpisu ve vztahu k přípravě akreditací nabývají účinnosti dnem nabytí
platnosti.
(4) Tento předpis nabývá plně účinnosti 1. září 2002.
V Brně, dne 29. května 2000
Doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
předseda senátu

Doc. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
děkan
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Výňatek ze Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
ČÁST PÁTÁ
STUDIUM NA VYSOKĚ ŠKOLE
§ 57
Doklady o studiu
1) Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu jsou
a) průkaz studenta,
b) výkaz o studiu,
c) vysokoškolský diplom,
d) vysvědčení,
e) doklad o vykonaných zkouškách,
f) doklad o studiu,
g) dodatek k diplomu.
2) Průkaz studenta je doklad, který student obdrží po zápisu do matriky studentů.
3) Výkaz o studiu je doklad, do něhož se zapisují zejména studijní předměty a výsledky kontroly studijní
úspěšnosti nebo studijního výkonu.
4) Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu v příslušném studijním oboru.
5) Vysvědčení je doklad o vykonané státní zkoušce a jejích součástech, popřípadě o obhajobě disertační
práce.
6) Doklad o vykonaných zkouškách nebo doklad o studiu obdrží
a) osoba, která ukončila studium ve studijním programu podle § 56 odst. 1,
b) student na základě své žádosti,
c) absolvent studia ve studijním programu na základě své žádosti.
7) Dodatek k diplomu obdrží student na základě své žádosti.
8) Vysokoškolský diplom a vysvědčení jsou opatřeny státním znakem České republiky spolu s uvedením
označení příslušné vysoké školy a akademického titulu, který je udělován; vysoká škola je vydává
zpravidla při akademickém obřadu.

ČÁST ŠESTÁ
STUDENTI
§ 61
1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno, se stává
studentem dnem opětovného zápisu do studia.
2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst.1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušení
studia podle § 54.

§ 62
Práva studenta
1) Student má právo
a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,
b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu,
c) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli,

66

Další informace pro studenty
d) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem,
e) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem
nebo studijním a zkušebním řádem,
f) navrhovat téma své bakalářské, diplomové, rigorózní nebo disertační práce,
g) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s
pravidly určenými vysokou školou,
h) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen,
i) na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve
stipendijním řádu.
2) Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen.

§ 63
Povinnosti studenta
1) Studijní povinnosti studenta vyplývají ze studijního programu a studijního a zkušebního řádu.
2) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí.
3) Student je dále povinen
a) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši,
b) hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování,
c) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance vysoké školy k projednání
otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia.
4) Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 3 vzniká studentovi povinnost nahradit vysoké
škole náklady, které jí tím způsobil.

Rozhodování o právech a povinnostech studentů
§ 68
1) Na rozhodování o právech a povinnostech studenta se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo oznámení předmětné skutečnosti.
2) O rozhodnutí o právech a povinnostech studenta musí být student prokazatelným způsobem uvědomen.
Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace o studentech vedené vysokou školou nebo její součástí, na
které je student zapsán.
3) Rozhodnutí ve věcech
a) povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, pokud takovou možnost připouští studijní a
zkušební řád,
b) povolení opakovat část studia uvedenou v § 52 odst. 1, pokud takovou možnost připouští studijní a
zkušební řád,
c) povolení přerušit studium,
d) uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek,
e) přiznání stipendia,
f) nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b),
g) disciplinárního přestupku,
h) vyloučení ze studia podle § 67
musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o
přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Případný způsob náhradního doručení
ve věcech uvedených v písmenech a) až e) může stanovit vnitřní předpis vysoké školy nebo její součásti.
4) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odstavce 3 doručeno, požádat o
přezkoumání rozhodnutí; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Žádost se podává
orgánu, který rozhodnutí vydal. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti pouze vyhovět a
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rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí,
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem veřejné vysoké školy nebo její součásti.
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia podle § 67 zruší i v případě, že dodatečně
vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.
5) Orgány veřejné vysoké školy nebo její součásti přijmou v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 4 v
případě potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí
způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.
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Knihkupectví Malé Centrum
Zajišťuje prodej odborné literatury a skript v budově vrátnice Přírodovědecké fakulty MU.

Poradenské centrum MU
Součástí poradenského centra je úsek profesního poradenství pro studenty a budoucí absolventy MU a
psychologická poradna pro studenty a pracovníky.
Sídlo poradny: Kounicův palác, Brno, Žerotínovo náměstí 9,
e-mail: karmazinova@rect.muni.cz
I. poschodí, dveře 253, tel. 42 128 227

Zajištění zdravotní péče
DOROSTOVÁ LÉKAŘKA:
Pro studenty s trvalým bydlištěm v Brně:
Studenti volí lékaře podle místa bydliště.
Pro mimobrněnské studenty:
MUDr. Zdeňka Abrahámová,
Poliklinika Zahradníkova 2/8, Brno
3. patro, oddělení péče o mladistvé
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá od 7.00 do 12.00 h; Út od 7.30 do 17.00 h
Tel.: 05-41 55 22 88
Studentům je vystavena zdravotní karta na dobu studia bez registrace. Student zůstává
zaregistrován v místě bydliště.
Pojišťovny 207 a 211 umožňují pojištění studentů pouze do 19 let, ostatní pojišťovny bez věkového
omezení.
ZUBNÍ LÉKAŘKA:
MUDr. Lenka Šabatová, Brno, Veveří 55, tel. 41 213 657
Informace na internetu
Masarykova univerzita Brno
Rektorát MU
Přírodovědecká fakulta MU
Akademický senát PřF MU

http://www.muni.cz/
http://morwen.rect.muni.cz/
http://www.sci.muni.cz/
http://senat.sci.muni.cz/
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