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I.
ÚPLNÉ ZN NÍ
STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU PRO STUDIUM
V BAKALÁ SKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH
MENDELOVY UNIVERZITY V BRN
ZE DNE 11. ERVNA 2013
ást první
Základní ustanovení
lánek 1
Úvodní ustanovení
1. Studijní a zkušební ád Mendelovy univerzity v Brn (dále jen „univerzita“) je vydáván podle § 17
odst. 1 písm. f) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon
(zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“) a podle Statutu
Mendelovy univerzity v Brn (dále jen „statut univerzity“) jako vnit ní p edpis univerzity.
2. Studijní a zkušební ád Mendelovy univerzity v Brn (dále jen „ ád“) stanoví pravidla studia
v bakalá ských, magisterských a doktorských studijních programech uskute ovaných univerzitou,
univerzitou s vysokoškolským ústavem nebo jejími fakultami.
3. U studijních program , které uskute uje univerzita, nebo univerzita spolu s vysokoškolským
ústavem, rozhoduje podle tohoto ádu místo d kana rektor.
lánek 2
Vzd lávací innost
1. Fakulty uskute

ují vzd lávací innost v akreditovaných studijních programech:

a) bakalá ských podle § 45 zákona,
b) magisterských navazujících na bakalá ský studijní program (dále jen „navazující magisterský
studijní program“) podle § 46 zákona,
c) magisterských nenavazujících na bakalá ský studijní program (dále jen „magisterský studijní
program“) podle § 46 zákona,
d) doktorských podle § 47 zákona.
2. Seznam akreditovaných studijních program podle § 17 odst. 2 písm. e) zákona a l. 11 statutu
univerzity je zve ejn n na ú ední desce univerzity.
3. Za organizaci, realizaci a kontrolu studia odpovídá na fakult d kan nebo jím pov ený prod kan,
na univerzit , univerzit a vysokoškolském ústavu rektor nebo jím pov ený prorektor.
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4. Informace související se studiem nebo informace, jejichž zve ejn ní tento ád ukládá, se zve ej ují
prost ednictvím Univerzitního informa ního systému (dále jen „UIS“), za jehož provoz zodpovídá
Ústav informa ních a komunika ních technologií. V p ípadech, pokud tak ukládá zákon nebo jiné
zvláštní právní p edpisy, jsou informace zve ej ovány:
a) na ú ední desce univerzity a ú edních deskách jednotlivých fakult,
b) na internetových stránkách univerzity a jejích fakult.
lánek 3
Meziuniverzitní, univerzitní a mezifakultní studium
1. Meziuniverzitním studiem se rozumí studium
a) v programu akreditovaném na univerzit , na jehož uskute
osoby uvedené v rozhodnutí o akreditaci,

ování se podílejí i jiné právnické

b) v programu akreditovaném na jiné vysoké škole, na jehož uskute
rozhodnutí o akreditaci podílí univerzita.

ování se na základ

2. Univerzitním studiem se rozumí studium akreditované na univerzit , na jehož uskute
mohou podílet fakulty univerzity nebo vysokoškolský ústav.

ování se

3. Mezifakultním studiem se rozumí
a) jednooborové studium akreditované na fakult , na jehož uskute
s rozhodnutím o akreditaci podílejí i další fakulty univerzity,

ování se v souladu

b) víceoborové studium sestávající ze studijních obor náležejících do studijních program
uskute ovaných r znými fakultami univerzity uvedenými v rozhodnutí o akreditaci.
4. Pravidla pro uskute ování studia podle odstavc 1 a 3 upravuje smlouva uzav ená mezi
univerzitou a jinou vysokou školou nebo jinou právnickou osobou nebo smlouva uzav ená mezi
fakultami univerzity, p ípadn vysokoškolským ústavem. Pravidla pro uskute n ní studia podle
odstavce 2 stanoví rozhodnutí rektora. Smlouva nebo rozhodnutí obsahují zejména
a) podmínky p ijímacího ízení,
b) zp sob a termíny p edávání evidence studia mezi smluvními stranami,
c) organizaci a zajišt ní výuky,
d) podmínky zajišt ní státních zkoušek,
e) specifikaci vysokoškolského diplomu,
f)

dohodu o vzájemných platbách za realizaci meziuniverzitního studia,

g) stanovení fakulty, na níž jsou zapsáni studenti p ijatí do víceoborového studia,
h) ur ení akademických pracovník nebo zam stnanc
a ešení p ípadných spor p i studiu,
i)

odpov dných za organizaci studia

zásady pro rozpo tování finan ních prost edk , nebo pro finan ní transfery.

V p ípad jednooborového mezifakultního studia je student zapsán do studia na té fakult , která je
uvedena v rozhodnutí o akreditaci. V p ípad víceoborového mezifakultního studia je student zapsán
do studia na jedné z fakult, které uskute ují studijní programy obsahující studijní obory tohoto
víceoborového studia; fakultu ur uje vzájemná smlouva. V p ípad univerzitního studia je student
zapsán na univerzit . Vedením jeho studijní agendy a organizací souvisejících inností je pov ena
fakulta uvedená v rozhodnutí rektora. Záležitosti univerzitních student vede pov ená fakulta
odd len .
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ást druhá
Studium v bakalá ských, magisterských a magisterských navazujících studijních programech
lánek 4
P ijímání ke studiu a p ijímací ízení
1. Obecné podmínky pro p ijetí uchaze
zákona.

ke studiu ve studijních programech stanoví § 48 a 49

2. Další podmínky pro p ijetí uchaze
ke studiu ve studijních programech uskute ovaných
fakultami podle § 49 zákona stanoví statut univerzity a p íslušná ustanovení statutu fakulty;
u studijních program uskute ovaných univerzitou statut univerzity.
3. O p ijetí uchaze e ke studiu rozhoduje d kan.
lánek 5
Zápisy do studia
1. Uchaze i p ijatému ke studiu do studijního programu uskute ovaného univerzitou, univerzitou
s vysoko-školským ústavem nebo fakultou vzniká právo na zápis do studia a zápis do prvního
semestru. Uchaze se stává studentem univerzity dnem zápisu do studia. Uchaze má právo být
zapsán do studia ve všech studijních programech, do nichž byl p ijat.
2. Zápis do studia podle odstavce 1 se koná v termínech, které stanoví d kan. Uchaze se m že
písemn z ú asti omluvit:
a) p ed tímto termínem,
b)

po tomto termínu, a to ve výjime ných p ípadech, zejména z d vod
zdravotních komplikací, nejpozd ji však do 15 kalendá ních dn .

mimo ádných

3. Uchaze i, který byl ke studiu p ijat, zaniká právo na zápis, jestliže se ve stanovené lh t k zápisu
a) nedostavil a neomluvil, nebo
b)

nedostavil a omluvil a jeho omluva nebyla uznána.

4. Jestliže omluva
a) byla uznána, je stanoven náhradní termín nebo forma zápisu do studia,
b)

nebyla uznána, je o této skute nosti uchaze
do vlastních rukou.

neprodlen

písemn

informován zásilkou

O omluv , náhradním termínu nebo form zápisu do studia rozhoduje s kone nou platností d kan.
5. Osob , které bylo studium p erušeno podle l. 12, vzniká právo op tovného zápisu do tohoto
studia a právo zápisu do studia v semestru dnem ukon ení p erušení studia. P erušení studia se
zpravidla ukon uje k prvnímu dni nového semestru. Osoba se stává studentem univerzity zapsaným
na p íslušné fakult dnem zápisu do studia.
lánek 6
asové rozvržení akademického roku
1. Akademický rok trvá 12 kalendá ních m síc . Za íná 1. zá í, pokud rektor do konce dubna
p edchozího akademického roku nestanoví jinak.
2. Základní asovou jednotkou pro vytvá ení studijních plán , kontrolu pln ní postupu studia,
hodnocení výsledk a podmínek pro zápis do dalšího období studia je semestr.
3. Akademický rok se lení na zimní a letní semestr. Semestr zahrnuje období výuky, období
zkoušek a období prázdnin, období odborných exkurzí a praxí, pokud tak stanoví studijní program.
Období výuky m že být rozd leno na kratší asové úseky, jimiž jsou etapy nebo bloky.
4. asové rozvržení akademického roku je dáno harmonogramy univerzity a fakult. Harmonogram
univerzity vyhlašuje rektor na základ koordinace harmonogram fakult. Harmonogram obsahuje
základní rozvržení akademického roku, zejména: za átek semestru, období výuky, období registrace,
období zápisu, zkouškové období, promoce, p ijímací ízení. Na harmonogram univerzity navazují
d kany stanovené harmonogramy fakult.
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lánek 7
Studijní program
1. Studijní program je ucelený projekt vymezující zp sob získání vysokoškolského vzd lání. Studijní
programy akreditované na univerzit se uskute ují zpravidla na fakultách.
2. Studijní program je charakterizován názvem, typem, formou, obsahem a cíli studia. Zpravidla se
lení na jednotlivé studijní obory s užším tematickým odborným zam ením.
3. Studijní plán je sou ástí studijního programu. Studijní plány jednotlivých studijních program ,
respektive studijních obor stanoví asovou a obsahovou posloupnost studijních p edm t (dále jen
„p edm t“), zp sob zakon ení p edm t , jejich kreditovou hodnotu, požadavky na bakalá skou
a diplomovou práci (dále jen „záv re ná práce“) a p edm ty státní zkoušky.
4. Nejpozd ji do konce m síce kv tna každého kalendá ního roku zve ej uje univerzita a každá
z jejích fakult pro p íští akademický rok v UIS údaje týkající se všech studijních program
akreditovaných na univerzit . Jde zejména o tyto údaje:
a) harmonogram akademického roku,
b) doporu ený studijní plán studijních program , respektive studijních obor , do jejichž studia
budou zapsáni studenti, jako obsahov ucelený návrh asové posloupnosti studia v pr b hu
standardní doby,
c) katalog p edm t , tj. úplný seznam p edm t , které si mohou studenti zapsat, v etn anotace
p edm t , rozsahu hodin výuky, ozna ení p edm t – povinných, povinn volitelných
a volitelných, kreditové hodnoty, obsahové návaznosti p edm t , zp sobu ukon ení p edm tu
a jména garanta p edm tu ( l. 10),
d) podmínky pro p ípadné omezení zápisu p edm t ,
e) úplné zn ní tohoto ádu a všech navazujících p edpis fakulty.
lánek 8
Studium
1. Pr b h studia a jeho ádné ukon ení se hodnotí prost ednictvím kreditového systému založeného
na zásadách Evropského systému p evodu kredit (dále jen „ECTS“). V souvislosti s pé í o dít má
student nebo studentka právo na prodloužení lh t pro pln ní studijních povinností, jakož i pro spln ní
podmínek pro postup do dalšího semestru o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich erpání mate ské
dovolené, a to za podmínky, že v této dob studium nep eruší.
2. Základní jednotkou studia je p edm t. Objem studijní aktivity nutný k absolvování p edm tu se
vyjad uje kreditovou hodnotou uvedenou v souladu s dokumenty akreditovaného studijního programu.
3. Podmínkou ádného ukon ení studia ve studijním programu je získání kredit za absolvování
p edm t v p edepsané skladb v celkové hodnot minimáln 30násobku standardní doby studia
p íslušného studijního programu vyjád ené v semestrech.
4. D kan m že omezit práva student na registraci p edm t (dále jen „registrace“), zápis nebo
uznání kredit v p ekrývajících se p edm tech. Do kreditové hodnoty studia nelze zapo ítat kredity za
p edm ty, jejichž obsah je totožný nebo se podstatn p ekrývá s obsahem p edm t , za které student
již kredity získal.
5. Ve studijních plánech jsou p edm ty len ny na p edm ty povinné, povinn volitelné a volitelné.
Toto len ní p edm t se vztahuje vždy ke konkrétnímu studijnímu oboru. Povinným se rozumí
p edm t, jehož absolvování v etn p edepsaného zp sobu ukon ení je pro studium ve studijním
programu, respektive studijním oboru závazné. Povinn volitelným p edm tem se rozumí p edm t,
který si student povinn vybírá ze skupiny p edm t oborového zam ení. P edm t, který v rámci
studijního oboru není ozna en jako povinný nebo povinn volitelný, je p edm tem volitelným.
6. P i výuce p edm t , za azených v jednotlivých studijních programech, jsou uplat ovány
následující formy výuky: p ednášky, cvi ení, seminá e, ateliéry, konzultace a samostatné studium.
Specifickými formami výuky jsou odborné praxe a exkurze.
7. Výuka v semestru je organizována podle týdenních rozvrh , s výjimkou p edm t , které vyžadují
blokovou výuku nebo výuku se zvláštním asovým pr b hem a jsou ve studijních plánech vyzna eny.
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lánek 9
Evidence studia
1. Pr b h studia každého studenta je zaznamenáván ve studijní evidenci v UIS. Pro ú ely této
evidence se studiem rozumí studium student ve studijním programu v etn eviden ního za azení do
studijního oboru. D kan stanoví seznam dokument studijní evidence vedených v tišt né podob .
2. Za evidenci studia odpovídá univerzita, univerzita s vysokoškolským ústavem nebo ta fakulta
univerzity, na které je studijní program akreditován a na které se student zapisuje do studia.
3. Garant p edm tu odpovídá za pr b žné zaznamenávání výsledku ukon ení p edm tu do UIS do
p ti pracovních dn , nejpozd ji však do konce zkouškového období daného semestru. Studijní
odd lení odpovídá za zaznamenání výsledk státní zkoušky do UIS.
4. Univerzita nebo fakulta vydá studentovi nebo osob , která ukon ila studium podle § 56 odst. 1
zákona, na jeho žádost doklad o vykonaných zkouškách formou výpisu ze studijní evidence.
lánek 10
Garant p edm tu
1. Za personální zabezpe ení, kontrolu a hodnocení výuky p edm t , které obsahov p íslušejí
do oborového profilu ústavu, odpovídá vedoucí ústavu s výjimkou p edm t zabezpe ovaných
na vysoké škole v zahrani í v souladu se studijní smlouvou (Learning Agreement).
2. Vedoucí ústavu jmenuje ze svých pracovník pro každý p edm t odborného garanta p edm tu.
Garantem je zpravidla profesor nebo docent, se souhlasem d kana m že být jmenován garantem
odborný asistent.
3. Garant p edm tu odpovídá za rozvoj obsahové nápln a odborné úrovn p edm tu, za formy
a metody výuky a za koordinaci osob podílejících se na výuce jím garantovaného p edm tu.
4. Garant p edm tu pro daný semestr stanovuje pro p edm t p ednášející, zkoušející a cvi ící, a to
vždy nejpozd ji do zápisu p edm t .
5. Garant p edm tu odpovídá za údaje zve ejn né o p edm tu ve studijním katalogu.
lánek 11
Registrace a zápis p edm t
1. Žádost o zápis p edm t podává student prost ednictvím povinné registrace a to v období
registrace, uvedeném v harmonogramu akademického roku. Období registrace stanoví d kan tak, aby
jeho za átek p edcházel období pro zápis p edm t . Údaje z registrace slouží jako podklad pro
sestavení rozvrhu nebo pro rozhodování o tom, které p edm ty budou skute n nabídnuty k zápisu.
Registrace se netýká prvního semestru studia.
2. Student pro celé studium obdrží limit, kterým m že registrovat p edm ty ve výši 1,2násobku po tu
kredit daného studia. Tento limit m že na základ žádosti rozší it v od vodn ných p ípadech d kan.
3. V období stanoveném pro zápis p edm t pro následující semestr si student zapisuje vybrané
p edm ty, které hodlá v tomto semestru ve studiu absolvovat (dále jen „zápis p edm t “).
4. Po et student , kte í budou zapsáni do p edm tu, m že d kan s ohledem na výsledky registrace
a v jiných od vodn ných p ípadech omezit.
5. P i zápisu p edm tu je student povinen ídit se studijním plánem p íslušného studijního programu,
p ípadn studijního oboru. K zápisu do studia v druhém semestru musí student získat ve studiu
v prvním semestru alespo 12 kredit . K zápisu do studia v dalším semestru, s výjimkou semestru
posledního, musí student získat minimáln 40 kredit v sou tu za poslední dva studované semestry.
V od vodn ných p ípadech m že d kan ud lit z t chto pravidel výjimku.
6. Student m že zápis p edm tu zm nit v období stanoveném pro zápis p edm t , podle charakteru
p edm tu se souhlasem garanta nového p edm tu, nejpozd ji však v prvních dvou týdnech semestru.
7. Do zahájení výukové ásti semestru je d kan oprávn n zrušit výuku volitelného p edm tu, pokud
se do n j zaregistrovalo nebo zapsalo mén student , než iní p edem stanovený minimální po et.
O této skute nosti je povinností d kana studenty neprodlen informovat. Minimální po et student
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volitelného p edm tu stanoví d kan p ed zahájením období registrace. Student m, kterým byl zápis
p edm tu zrušen, vzniká právo dodate né-ho zápisu p edm t v p íslušné kreditové hodnot .
lánek 12
P erušení studia
1. Studentovi lze na jeho žádost p erušit studium. Žádosti se vyhoví, pokud student splnil podmínky
pro postup do studia v dalším semestru. Pokud nesplnil podmínky pro postup v dalším semestru, je
rozhodnuto na základ posouzení žádosti. V p ípad kladného rozhodnutí mohou být sou asn
stanoveny další podmínky pro zápis do semestru následujícího bezprost edn po op tovném zápisu
p edm t . Student má právo na p erušení studia vždy v souvislosti s t hotenstvím, porodem i
rodi ovstvím, a to po celou uznanou dobu rodi ovství.
2. O p erušení studia rozhoduje d kan. P erušení studia je stanoveno na dobu celých semestr .
Celková doba p erušení studia nesmí být delší než polovina standardní doby studia. Studium m že
být p erušeno i opakovan . Doba p erušení studia po uznanou dobu rodi ovství se nezapo ítává
do celkové doby p erušení studia ani do maximální doby studia, je-li taková doba vnit ními p edpisy
stanovena.
3. Student m že požádat o ukon ení p erušení studia v souladu s l. 12. odst. 2. Podmínky, za nichž
se osoba v uznané dob rodi ovství m že op tovn zapsat ke studiu d íve, než uplyne doba,
na kterou bylo studium p erušeno, stanoví d kan.
4. Op tovný zápis p edm tu po ukon ení studia nemá charakter opakovaného zápisu p edm tu.
lánek 13
Uznávání absolvovaných ástí studia
1. D kan m že studentovi na jeho žádost uznat pro studium p edm ty absolvované
a) v p edchozím studiu ve studijních programech uskute

ovaných univerzitou nebo její fakultou,

b) v p edchozím nebo soub žném studiu na n které vysoké škole v eské republice nebo
v zahrani í,
c) v p edchozím nebo soub žném studiu v rámci celoživotního vzd lávání (§ 60 odst. 2 zákona).
Místo p edm tu p edepsaného pro studium lze uznat také skupinu p edm t absolvovaných podle
písmene a) až c), jestliže jejich obsah zahrnuje požadavky p edepsaného p edm tu. Z p edchozího
studia lze uznat pouze p edm ty, které jsou ve vztahu ke studiu, pro n ž jsou uznávány, povinné nebo
povinn volitelné, p ípadn další p edm ty, které stanoví d kan. P edchozím studiem se rozumí
studium, které bylo ukon eno podle § 55 nebo 56 zákona.
2. D kan je povinen uznat studentovi všechny ECTS kredity získané b hem studijního pobytu
na vysoké škole v zahrani í v souladu se studijní smlouvou (Learning Agreement) uzav enou za tímto
ú elem.
3. Žádost podle odstavce 1 nebo odstavce 2, s výjimkou p edm t absolvovaných podle odstavce 1
písm. a), jejichž dokumentace je dostupná v UIS, student doloží
a) potvrzeným výpisem studijních výsledk v etn klasifikace a po tu kredit ,
b) vysokou školou nebo její fakultou potvrzenou osnovou každého p edm tu p eloženou
do eského jazyka s p ípadným popisem jeho za len ní do studijního programu nebo
studijního oboru, v jejichž rámci byl absolvován.
4. P edm t ukon ený v p edchozím studiu lze uznat, pokud od jeho ukon ení neuplynulo více než
p t let.
5. V p ípad , že dojde k uznání p edm tu, je uznána i jeho kreditová hodnota s po tem kredit
odpovídajícím po tu kredit p edm tu akreditovaného studijního programu, který uskute uje
univerzita nebo její fakulta.
6. Kreditová hodnota uznaných p edm t absolvovaných v p edchozím studiu se nezapo ítává
do po tu kredit rozhodujícího pro posouzení spln ní podmínek pro zápis do studia v následujícím
semestru ( l. 11 odst. 4).
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7. Žádost o uznání p edm t absolvovaných v p edchozím studiu je student povinen p edložit
nejpozd ji v období zápisu do prvního semestru studia ve studijním programu uskute ovaném
univerzitou nebo její fakultou.
8. Žádost o uznání p edm t studovaných soub žn
do zápisu do studia v následujícím semestru.

je student povinen p edložit nejpozd ji

lánek 14
Ukon ení p edm tu
1. Zapsaný p edm t m že být ukon en zápo tem nebo zkouškou. Zp sob ukon ení p edm tu
stanoví studijní program.
2. Zkoušky i zápo ty vykonávají studenti u t ch akademických pracovník
kte í jsou v daném semestru pro daný p edm t ur eni garantem p edm tu.

(dále jen „zkoušející“),

3. ádné i opravné termíny pro ukon ení p edm tu jsou stanoveny ve zkouškovém období, nejd íve
však jeden týden p ed ukon ením období výuky. Výjimku tvo í p edm ty s blokovou výukou ( l. 8 odst.
8) a konzulta ní výukou ( l. 14 odst. 12), jejichž ádné i opravné termíny mohou být vypisovány již
v pr b hu semestrální výuky.
4. Termíny pro ukon ení p edm tu jsou zve ej ovány nejpozd ji dva týdny p ed zahájením
zkouškového období v po tu odpovídajícím obvyklému opakování p edm tu (minimální kapacita
150 % zapsaných student ) a v rovnom rném rozd lení.
5. Zkouška m že být písemná, ústní, grafická nebo složená z n kolika ástí. Zkouška je konána
zpravidla v jednom dni. Skládá-li se z více ástí, m že být konána nejvýše ve dvou dnech.
6. Student i zkoušející mají právo požádat d kana o konání komisionální zkoušky nebo zápo tu.
7. Výsledek zkoušky se hodnotí klasifika ními stupni „výborn “ (1; A), „velmi dob e plus“ (1,5; B),
„velmi dob e“ (2; C), „dob e plus“ (2,5; D), „dob e“ (3; E) a „nevyhov l“ (4; F). Klasifika ní stupe
vykonané zkoušky zaznamená zkoušející do UIS, zpravidla sou asn zapíše výsledek úsp šn
vykonané zkoušky studentovi slovn do výkazu o studiu. íselné vyjád ení klasifikace slouží
ke stanovení pr m rných studijních výsledk .
8. Ukon ením p edm tu p edepsaným zp sobem získává student po et kredit uvedený pro daný
p edm t ve studijním plánu.
9. Pokud se student nedostaví ke zkoušce v termínu, na který se p ihlásil, a neomluví se do p ti
pracovních dn , je klasifikován známkou „nevyhov l“.
10. Pokud student neukon í p edm t p edepsaným zp sobem v ádném termínu, m že ukon ení
opakovat dva-krát v termínu opravném.
11. Pokud student n kterého z vypsaných ádných nebo opravných termín nevyužije, nemá nárok
na vypsání dalšího termínu než na ty, které byly vypsány podle odstavc 4 a 14.
12. Jestliže student p edm t neukon í p edepsaným zp sobem v daném semestru, musí si jej
zapsat opakovan . Pro opakující studenty m že být p edm t vyu ován formou konzultací.
13. Výjime n student m že zrušit zápis p edm tu. Tuto možnost t etího zápisu p edm tu lze využít
nejvýše dvakrát za dobu studia v p íslušném studijním programu na základ rozhodnutí d kana.
O další možnosti zápisu p edm t m že v závažných p ípadech rozhodnout d kan.
14. Za neuskute n né termíny pro ukon ení p edm tu vyhlášených podle odstavce 4 z d vodu
nep ítomnosti zkoušejícího je vedoucí ústavu povinen stanovit náhradní termíny a ur it náhradního
zkoušejícího. Je-li zkoušejícím vedoucí ústavu, p enáší se tato povinnost na d kana.
lánek 15
Ukon ení studia
1. Studium se ádn ukon uje, jestliže student splní všechny studijní požadavky vyplývající
z p íslušného studijního programu, v etn vykonání státní zkoušky.
2. Studium se dále ukon uje:
a) zanecháním studia; zanechání studia oznamuje student d kanovi formou písemného
prohlášení o zanechání studia,
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b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto ádu (zejména
l. 11 odst. 5 a l. 14 odst. 13),
c) odn tím akreditace studijního programu,
d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4 zákona,
e) vylou ením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67 zákona.
3. Dnem ukon ení studia podle odstavce 2 písm. b) je den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
4. P i ukon ení studia je student povinen dostavit se na studijní odd lení, doložit vypo ádání všech
závazk v i univerzit a odevzdat pr kaz studenta nejpozd ji do deseti dn ode dne ukon ení
studia.
lánek 16
Státní záv re ná zkouška
1. Studium v bakalá ském, navazujícím magisterském a magisterském studijním programu se
v souladu s § 45 a 46 zákona ádn ukon uje státní záv re nou zkouškou.
2. Sou ástí státní záv re né zkoušky je v bakalá ském studijním programu zpravidla obhajoba
bakalá ské práce, v navazujícím magisterském a magisterském studijním programu obhajoba
diplomové práce.
3. Státní záv re ná zkouška se koná p ed zkušební komisí; její pr b h a vyhlášení výsledku jsou
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona ve ejné.
lánek 17
Zkušební komise pro státní záv re né zkoušky
1. P edsedu a leny zkušební komise pro státní záv re né zkoušky s právem zkoušet jmenuje
v souladu s § 53 odst. 2 a 3 zákona d kan, p ípadn Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy.
2. Po et len zkušební komise s právem zkoušet stanoví d kan v návaznosti na typ studijního
programu a po et p edm t státní záv re né zkoušky.
lánek 18
Bakalá ská a diplomová práce
1. Pokud tak stanoví studijní plán, je podmínkou ádného ukon ení studia v bakalá ském studijním
programu vypracování a obhajoba bakalá ské práce. Vypracování a obhajoba diplomové práce jsou
podmínkou ádného ukon ení studia v magisterském a magisterském navazujícím studijním
programu.
2. Témata bakalá ských a diplomových prací (dále jen „záv re ná práce“) vypisuje vedoucí ústavu
v termínu uvedeném v harmonogramu a zp sobem stanoveným d kanem.
3. Student je povinen zvolit si téma záv re né práce v termínu stanoveném harmonogramem studia.
P itom má podle § 62 odst. 1 písm. f) zákona právo navrhnout téma své záv re né práce.
4. Vedoucí ústavu jmenuje vedoucího záv re né práce, který vypracuje zadání a v pr b hu jejího
ešení studenta vede k samostatnému vypracování záv re né práce.
5. Student odevzdává záv re nou práci nejmén ve dvou nerozebírateln svázaných exemplá ích,
v termínu stanoveném d kanem, na ústav, na kterém mu byla práce zadána. Záv re ná práce m že
být napsána v jazyce eském nebo slovenském s anglickým souhrnem, nebo v jazyce anglickém
s eským nebo slovenským souhrnem.
6. Záv re nou práci posuzuje vedoucí práce a oponent jmenovaný vedoucím ústavu. Posudky práce
musí obsahovat vyjád ení, zda je práce doporu ena k obhajob ; student má právo být p ed obhajobou
s hodnocením seznámen. Je-li záv re ná práce ob ma hodnotiteli hodnocena jako nevyhovující
a není-li doporu ena k obhajob , je student povinen ji p epracovat.
7. Záv re né práce jsou zve ej ovány v aplikaci „Záv re né práce“ v UIS.
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lánek 19
Konání státní záv re né zkoušky
1. Ke státní záv re né zkoušce se student p ihlašuje na p íslušném studijním odd lení.
2. Student m že konat státní záv re nou zkoušku, jestliže splnil studijní požadavky vyplývající
ze studijního programu, jeho záv re ná práce byla vedoucím práce nebo oponentem doporu ena
k obhajob a p ihlásil se k této zkoušce v termínu stanoveném asovým harmonogramem fakulty
nebo univerzity.
3. Státní záv re nou zkoušku m že student konat v ádném nebo v opravném zkušebním termínu.
Student, který nevykonal zkoušku v ádném zkušebním termínu, ji m že konat nejd íve v následujícím
semestru a nejpozd ji do dvou let od tohoto termínu v termínu opravném. Do doby uskute n ní
opravného termínu státní záv re né zkoušky je studentovi p erušeno studium. Na dobu p erušení
studia se nevztahuje l. 12 odst. 2.
4. Studentovi, který splnil všechny studijní požadavky uvedené v odstavci 2 a nep ihlásil se ke státní
záv re né zkoušce v p íslušném období, je studium p erušeno k poslednímu dni tohoto období.
Nejpozd ji do dvou let má tento student právo využít ádný i opravný zkušební termín, pokud jsou tyto
termíny d kanem vypsány.
lánek 20
Pr b h a klasifikace státní záv re né zkoušky
1. Pr b h státní záv re né zkoušky ídí p edseda zkušební komise.
2. Státní záv re ná zkouška se skládá z obhajoby záv re né práce, je-li p edepsána studijním
programem, a z ústní zkoušky pro každý z p edm t stanovených pro p íslušný studijní program.
3. P i hodnocení státní záv re né zkoušky se používá klasifika ní stupnice jako u zkoušky ( l. 14
odst. 7). O výsledku rozhoduje zkušební komise. Obhajoba záv re né práce a zkouška z každého
p edm tu se hodnotí samostatn . Jestliže hodnocení kterékoliv ásti, tj. obhajoby záv re né práce
a jednotlivých p edm t je „nevyhov l“, musí být celkový výsledek státní záv re né zkoušky
„nevyhov l“.
4. Na základ klasifikace jednotlivých ástí státní záv re né zkoušky navrhuje p edseda zkušební
komise celkový výsledek státní záv re né zkoušky ( l. 14 odst. 7). O návrhu rozhodují lenové komise
hlasováním na neve ejném zasedání. P i rovnosti hlas rozhoduje hlas p edsedy.
5. Jestliže student u státní záv re né zkoušky byl hodnocen stupn m „nevyhov l“, rozhodne
zkušební komise, zda bude opakovat pouze tu ást státní záv re né zkoušky, z níž nevyhov l, nebo
zda bude opakovat celou státní záv re nou zkoušku.
6. U student , kte í úsp šn vykonali státní záv re nou zkoušku, vyhlašuje zkušební komise
na základ celkového výsledku státní záv re né zkoušky a výsledk studia celkový výsledek studia:
a) „prosp l s vyznamenáním“, jestliže student absolvoval studium ve studijním programu
s pr m rným prosp chem do 1,50 a byl hodnocen v kone né klasifikaci z každého p edm tu
stupn m A až D, z prosp chových d vod nep ekro il standardní dobu studia a celkový
výsledek státní záv re né zkoušky byl hodnocen klasifika ním stupn m „výborn “ (A),
b) „prosp l“, v ostatních p ípadech.
7. Výsledek státní záv re né zkoušky a celkový výsledek studia vyhlašuje p edseda nebo jím
pov ený len zkušební komise po ukon ení státní záv re né zkoušky nebo její ásti.
8. Absolvent m, kte í ukon ili studium s celkovým hodnocením „prosp l s vyznamenáním“ nebo
„prosp l“, vydá univerzita vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu v jazyce eském a anglickém.
lánek 21
Ocen ní studijních výsledk
1. P i sledování pr m rných studijních výsledk se využívá evidence studia v UIS. P i výpo tu
pr m rných studijních výsledk se vychází z kone né klasifikace všech p edm t zapsaných
studentem v p íslušném studijním programu.
2. Vynikající studijní výsledky mohou být po ukon ení studia ocen ny „Cenou rektora“, „Cenou
d kana“ a „Uznáním d kana“. Ocen ní je zpravidla spojeno s finan ní odm nou.
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3. Student m, kte í prosp li s vyznamenáním, lze ud lit:
a) „Cenu rektora“, jestliže absolvovali studium ve studijním programu s pr m rným prosp chem
do 1,20,
b) „Cenu d kana“, jestliže absolvovali studium ve studijním programu s pr m rným prosp chem
do 1,35.
4. Student m, kte í obhájili záv re nou práci s klasifikací „výborn “, lze na doporu ení zkušební
komise ud lit „Uznání d kana“, bez ohledu na p edchozí studijní výsledky.
5. Podmínkou pro ud lení Ceny rektora nebo Ceny d kana je, aby student alespo 75 %
z celkového po tu kredit pot ebných pro ádné ukon ení studia získal studiem ve studijním programu
uskute ovaném univerzitou nebo n kterou její fakultou.

ást t etí
Studium v doktorských studijních programech
lánek 22
Doktorský studijní program
1. Doktorské studijní programy jsou zam eny na v decké bádání a samostatnou tv r í innost
v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tv r í innost v oblasti um ní.
2. Doktorský studijní program je ucelený projekt vymezující zp sob získání vysokoškolského
vzd lání. Na uskute ování doktorských studijních program akreditovaných na univerzit se
zpravidla podílejí i fakulty. Akreditace doktorského studijního programu se ídí obecn závaznými
právními p edpisy, zejména § 78 až 81 zákona.
3. Doktorský studijní program je charakterizován názvem, formou, obsahem a cíli studia. Zpravidla
se lení na jednotlivé studijní obory v souladu s l. 7 mimo hodinový rozsah a kreditové hodnoty.
Za pr b h doktorského studijního programu uskute ovaného na fakult odpovídá d kan, za pr b h
studijního programu uskute ovaného univerzitou odpovídá rektor.
4. Nejpozd ji ty i m síce p ed stanoveným termínem p ijímacích zkoušek zve ej uje podmínky
pro p ijetí každý kalendá ní rok univerzita a každá z jejích fakult pro p íští akademický rok.
5. Studijní programy uskute ované na základ dohody mezi vysokými školami nebo jejich
sou ástmi, podle § 47a zákona, nebo akreditované s právnickou osobou, která má sídlo, svou
úst ední správu nebo hlavní místo své podnikatelské innosti na území n kterého lenského státu
Evropské unie, nebo která byla z ízena nebo založena podle práva n kterého lenského státu
Evropské unie, zabývající se vzd lávací a v deckou, výzkumnou, vývojovou, um leckou nebo další
tv r í inností podle § 81 zákona, probíhají na základ dvoustranné dohody o vzájemné spolupráci
podle § 81 odst. 2 a 3 zákona (dále jen „dohoda“), která musí být v souladu se zákonem a p edpisy
univerzity.
lánek 23
P ijímání ke studiu a p ijímací ízení
1. Obecné podmínky pro p ijetí uchaze
programech stanoví § 48 až 50 zákona.

ke studiu a p ijímacím ízení v doktorských studijních

2. Další podmínky pro p ijetí uchaze
ke studiu v doktorských studijních programech
uskute ovaných fakultami podle § 50 zákona stanoví statut univerzity ( l. 12 až 14 a l. 18) a statut
fakulty; u studijních program uskute ovaných univerzitou statut univerzity.
3. O p ijetí uchaze e ke studiu v doktorských studijních programech uskute
rozhoduje d kan.

ovaných fakultami

4. O p ijetí k mezifakultnímu nebo meziuniverzitnímu studiu v doktorském studijním programu
rozhoduje rektor.
5. V p ípad studijních program uskute
eší pr b h p ijímacího ízení dohoda.

ovaných mezi vysokými školami nebo jejich sou ástmi
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lánek 24
Zápisy do studia, asové rozvržení akademického roku
1. Uchaze i p ijatému ke studiu do doktorského studijního programu uskute
nebo fakultou vzniká právo na zápis do studia podle § 51 zákona.
2. Na zápis do studia se vztahuje
programu.

ovaného univerzitou

l. 5; student je však zapisován do studia v doktorském studijním

3. Zápis do studia podle odstavce 1 se koná v termínech, které stanoví d kan. (Podle l. 1 odst. 3
se u studijních program uskute ovaných univerzitou myslí rektor.)
4. asové rozvržení akademického roku se ídí l. 6.
lánek 25
Oborová rada
1. Studium v doktorských studijních programech a studijních oborech sledují a hodnotí oborové
rady. Oborová rada je jmenována pro každý studijní program.
2. leny oborové rady mohou být profeso i, docenti a významní odborníci schválení p íslušnou
v deckou radou. Oborová rada má nejmén sedm len , z nichž alespo jeden není lenem
akademické obce univerzity.
3. leny oborové rady se souhlasem v decké rady fakulty jmenuje a odvolává d kan, nejdéle na
dobu platnosti akreditace p íslušného doktorského studijního programu. P edsedu a místop edsedu
oborové rady volí ze svého st edu její lenové. Pro zvolení je nezbytná nadpolovi ní v tšina hlas
všech len oborové rady.
4. U univerzitních doktorských studijních program jmenuje a odvolává leny oborové rady se
souhlasem v decké rady univerzity rektor, nejdéle na dobu platnosti akreditace p íslušného
doktorského studijního programu. P edsedu a místop edsedu oborové rady volí ze svého st edu její
lenové. Pro zvolení je nezbytná nadpolovi ní v tšina hlas všech len oborové rady.
5. Pro studijní programy uskute ované na základ dohody mezi vysokými školami nebo jejich
sou ástmi je na základ dohody vytvo ena spole ná oborová rada podle § 47 odst. 6 zákona. Její
ustavení a jmenování podléhá vnit ním p edpis m obou vysokých škol. Toto ustanovení platí i pro
spolupráci se zahrani ní vysokou školou podle § 47a zákona, p ípadn jinou právnickou osobou podle
§ 81 zákona.
6. Oborová rada zejména:
a) garantuje obsahové zam ení a v deckou profilaci v dního oboru, projednává zm ny
ve struktu e p edm t , které jsou sou ástí p íslušného doktorského studijního programu,
a stanovuje p edm ty státní doktorské zkoušky,
b) navrhuje leny komisí pro p ijímací zkoušky a školitele,
c) vyjad uje se k individuálnímu studijnímu plánu studenta a jeho p ípadným zm nám,
d) kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném doktorském studijním oboru a výsledek tohoto
hodnocení p edkládá nejmén jednou ro n d kanovi,
e) navrhuje oponenty a termíny obhajob diserta ních prací,
f) navrhuje d kanovi
diserta ních prací.

leny zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

7. Oborová rada je schopná usnášení, jsou-li p ítomny alespo dv t etiny jejích len .
Ke schválení usnesení je pot ebná nadpolovi ní v tšina kladných hlas p ítomných len oborové
rady.
8. innost oborové rady ídí p edseda a v od vodn ných p ípadech jej zastupuje místop edseda
oborové rady.
lánek 26
Školitel
1. Studium v doktorských studijních programech probíhá pod vedením školitele.
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2. Školitelem m že být akademický, v decký, významný výzkumný nebo vývojový pracovník
univerzity, zpravidla profesor nebo docent, který p sobí ve v dním oboru odpovídajícím p íslušnému
doktorskému studijnímu programu a studijnímu oboru, má širší p ehled o rozvoji v dy a praxe
v daném v dním oboru a osobní p edpoklady pro vedení student . Školitelem m že být ustanoven
i zam stnanec jiné právnické osoby, která se zabývá vzd lávací a v deckou, výzkumnou, vývojovou
nebo další tv r í inností, který vyhovuje uvedeným požadavk m. Školitele ustanovuje na základ
návrhu oborové rady a po schválení v deckou radou d kan.
3. Školitel se podílí na vzd lávání studenta, kdy zejména:
a) sestavuje za ú asti studenta jeho individuální studijní plán,
b) navrhuje za ú asti studenta téma diserta ní práce,
c) poskytuje studentovi, p edevším v metodických otázkách, konzultace p i zpracování diserta ní
práce,
d) dbá o zapojení studenta do v decké, pedagogické a další tv r í
na v deckých seminá ích a konferencích,

innosti a o jeho ú ast

e) sleduje pln ní individuálního studijního plánu studenta a každoro n p edkládá prost ednictvím
oborové rady d kanovi návrhy na opat ení sledující spln ní cíl studia,
f) vyjad uje se k žádostem studenta týkajících se studia v jeho pr b hu.
4. D kan m že zrušit ze závažných d vod pov ení školitele a ur it studentovi školitele jiného.
V návaznosti na zam ení diserta ní práce m že školitel doporu it prost ednictvím oborové rady
d kanovi ustanovení školitele specialisty.
lánek 27
Individuální studijní plán
1. Studium v doktorských studijních programech probíhá podle individuálního studijního plánu.
2. Školitelem vypracovaný individuální studijní plán za ú asti studenta musí být projednán
a odsouhlasen oborovou radou do t í m síc od zápisu studenta do studia. P edseda oborové rady
p edkládá individuální studijní plán ke schválení d kanovi.
3. Individuální studijní plán stanoví obsahové zam ení samostatné v decké, výzkumné a vývojové
innosti studenta a jeho vlastní vzd lávací innosti. Stanoví téma diserta ní práce, metodické rámce
jeho ešení, p edm ty, které je student povinen absolvovat a asový harmonogram studia. Individuální
studijní plán upravuje rovn ž absolvování stáží a pobyt na jiných pracovištích.
4. V pr b hu každého ro níku studia má student doktorského studijního programu nárok na ty i
týdny souvislých prázdnin.
5. Se souhlasem školitele a oborové rady m že student plnit ást studia v doktorském studijním
programu v zahrani í a to na základ dohody uzav ené mezi univerzitou a partnerskou institucí
upravující podmínky studia a zp sob uznání ásti studia a absolvovaných zkoušek. Toto ustavení je
platné i v p ípad realizace spole ných studijních program podle § 47a a 81 zákona.
lánek 28
Pr b h studia v doktorském studijním programu
1. Student doktorského studijního programu absolvuje minimáln t i odborné p edm ty a zkoušku
z anglického, p ípadn jiného sv tového jazyka. Odborné zkoušky je možno absolvovat se souhlasem
školitele a oborové rady na jiné univerzit .
9.

2. Pr b h studia každého studenta je zaznamenáván ve studijní evidenci v UIS a ídí se podle l.
3. Garant p edm tu je upraven v l. 10.

4. P edm t zapsaný v individuálním studijním plánu je ukon en zkouškou podle l. 14 s výjimkou
odstavc 3, 8, 11 a 12. Termín zkoušky je individuáln stanoven garantem p edm tu. U zkoušky je
obvykle p ítomen jako p ísedící školitel nebo jím pov ený zástupce. Zkoušky jsou zpravidla ústní.
Výsledek zkoušky je evidován v UIS a zaznamenán ve výkazu o studiu. Student obdrží protokol
o vykonané zkoušce, který je evidován v jeho dokumentaci studia.
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5. D kan m že studentovi doktorského studijního programu na jeho žádost uznat pro studium
p edm ty absolvované v jiném nebo p edchozím studiu v doktorském studijním programu podle l. 13
mimo kreditovou hodnotu.
lánek 29
P erušení studia
1. Standardní doba studia v doktorském studijním programu je nejmén t i a nejvýše ty i roky
a studium je organizováno ve studijních ro nících. D kan m že na žádost studenta studium
na nezbytn nutnou dobu i opakovan p erušit.
2. P erušení studia v doktorském studijním programu je obvykle stanoveno na dobu ur itou,
v rozhodnutí d kana o p erušení. Nejdelší celková doba p erušení studia nesmí p esáhnout t i studijní
ro níky. Studium m že být p erušeno i opakovan . D kan m že rozhodnout jinak, v závislosti
na doporu ení oborové rady nebo školitele.
3. Pokud b hem p erušení studia došlo ke zm n individuálního studijního plánu, podle kterého
student stu-doval, stanoví d kan na návrh oborové rady a v souladu s tímto ádem a p íslušným
studijním programem studijní povinnosti, které musí student splnit, a lh ty pro jejich spln ní.
lánek 30
Ukon ení studia
1. Studium v doktorském studijním programu se ádn ukon uje absolvováním studia v p íslušném
doktorském studijním programu po spln ní povinností daných individuálním studijním plánem,
vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobou diserta ní práce.
2. Ukon ení studia upravuje rovn ž § 56 zákona a l. 15.
3. P i ukon ení studia je student povinen dostavit se na p íslušné studijní odd lení, doložit
vypo ádání všech závazk v i univerzit a odevzdat pr kaz studenta, nejpozd ji do 10 dn ode dne
ukon ení studia.
4. Absolvent m doktorských studijních program ud luje univerzita akademický titul „doktor“
(ve zkratce „Ph.D.“ uvád né za jménem). Jako doklad o ádném ukon ení studia v doktorském
studijním programu a o ud lení akademického titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) vydá univerzita
vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které jsou zpravidla p edávány absolvent m
p i akademickém ob adu.
lánek 31
Zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby diserta ních prací
1. P edsedu a leny zkušební komise pro státní doktorské zkoušky s právem zkoušet jmenuje
v souladu s § 53 odst. 2 a 3 zákona d kan po schválení v deckou radou fakulty, p ípadn
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy
R. U doktorských studijních program
uskute ovaných spole n vysokými školami nebo jejich sou ástmi je jmenování komisí upraveno
smlouvou. Zkušební komise je minimáln p ti lenná.
2. Zkušební komise pro obhajoby diserta ních prací tvo í lenové zkušebních komisí pro státní
doktorské zkoušky, rozší ených o oponenty diserta ních prací.
3. ízením zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a pr b hem zkoušky je zpravidla
pov en p edseda nebo místop edseda oborové rady. Zkoušku nem že ídit len komise, který je
školitelem studenta.
lánek 32
Státní doktorská zkouška
1. Státní doktorská zkouška se koná p ed zkušební komisí; její pr b h a vyhlášení výsledku jsou
podle § 53 odst. 1 zákona ve ejné.
2. Na státní doktorskou zkoušku se m že student p ihlásit po spln ní všech požadovaných
studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem. Státní doktorská zkouška p edchází
obhajob diserta ní práce.
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3. Státní doktorskou zkouškou se ov uje schopnost a p ipravenost k samostatné innosti v oblasti
výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tv r í innosti v oblasti um ní.
4. Datum a místo konání státní doktorské zkoušky zve ejní d kan na ú ední desce fakulty alespo
m síc p edem.
5. Zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku svolává d kan. Zkušební komise je schopná
usnášení, jsou-li p ítomny nejmén dv t etiny len . P i hodnocení státní záv re né zkoušky se
používá klasifika ní stupnice „vyhov l“ a „nevyhov l“. O výsledku zkoušky se zkušební komise usnáší
v tšinou hlas všech p ítomných len zkušební komise tajným hlasováním.
6. Státní doktorská zkouška se m že v p ípad hodnocení stupn m „nevyhov l“ opakovat
v opravném termínu. V p ípad , že se student bez omluvy nedostaví ke zkoušce, je hodnocen
stupn m „nevyhov l“. Nevykoná-li student státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu, je mu
studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona ukon eno. Na rozhodování se vztahuje § 68 zákona.
7. Státní doktorská zkouška se koná v jazyce, ve kterém je doktorský studijní program akreditován.
Se souhlasem oborové rady a komise se m že konat rovn ž v jazyce anglickém nebo jakémkoli
sv tovém jazyce.
8. O pr b hu státní doktorské zkoušky po ídí zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku
zápis, který podepíšou všichni p ítomní lenové komise.
9. Jako doklad o vykonané státní doktorské zkoušce vydá univerzita dodatek k diplomu. V p ípad
akreditovaného doktorského studijního programu nebo studijního oboru v cizím jazyce vydá univerzita
dodatek k diplomu v tomto jazyce.
lánek 33
Diserta ní práce
1. Diserta ní práce je samostatnou v deckou prací, která obsahuje p vodní a v recenzovaném
v deckém asopise nebo sborníku uve ejn né výsledky nebo výsledky p ijaté k uve ejn ní nebo
p vodní výsledky projekt , které byly ve ejn vystaveny.
2. Diserta ní práce se p edkládá v eském (slovenském) nebo v anglickém jazyce, u studijních
program akreditovaných v cizím jazyce v tomto jazyce. P edložení práce v jiném jazyce je možné
jen se souhlasem oborové rady. Sou ástí diserta ní práce v eském (slovenském) nebo jiném jazyce
je souhrn v jazyce anglickém. Sou ástí diserta ní práce v anglickém, p ípadn jiném cizím jazyce je
souhrn rovn ž v jazyce eském (slovenském).
3. Sou asn s diserta ní prací se p edkládá autoreferát diserta ní práce v eském nebo
slovenském jazyce s anglickým souhrnem, v p ípad akreditace doktorského studijního programu
nebo studijního oboru v cizím jazyce je autoreferát zpracován v tomto jazyce a jeho sou ástí je souhrn
v anglickém a eském (slovenském) jazyce. Autoreferát obsahuje ve stru né form základní
myšlenky, hypotézy, metody, výsledky a záv ry diserta ní práce a to ve stejné struktu e, jako jsou
uvedeny v diserta ní práci. Sou ástí autoreferátu je profesní životopis studenta a seznam jeho
publikací.
lánek 34
Obhajoba diserta ní práce
1. Žádost o konání obhajoby diserta ní práce podává uchaze d kanovi a sou asn p edkládá:
a) vyvázanou diserta ní práci ve ty ech vyhotoveních,
b) autoreferát diserta ní práce ve stanoveném po tu vyhotovení (minimáln 20 ks),
c) doklad o uve ejn ní p vodních výsledk práce nebo o výsledcích p ijatých k uve ejn ní (§ 47
odst. 4 zákona).
2. Na základ návrhu oborové rady jmenuje d kan t i oponenty diserta ní práce, z nichž alespo
dva nejsou leny akademické obce univerzity. Nejmén jeden oponent musí být profesor nebo doktor
v d.
3. Po obdržení oponentských posudk a konzultaci s leny oborové rady a oponenty navrhne
p edseda nebo místop edseda oborové rady termín obhajoby. Termín obhajoby diserta ní práce
vyhlásí d kan.
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4. Datum a místo obhajoby diserta ní práce musí být alespo m síc p edem zve ejn ny na ú ední
desce fa-kulty a oznámeny uchaze i, oponent m a len m oborové rady. Na návrh p edsedy nebo
místop edsedy oborové rady se oznámení o konání obhajoby s autoreferátem zasílají i jiným
právnickým osobám, jejichž odborníci se podle své odbornosti mohou k diserta ní práci vyjád it.
Diserta ní práce musí být zájemc m dostupná k nahlédnutí p t dní p ed konáním obhajoby
na d kanát fakulty. len m komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby diserta ních prací zasílá
d kanát fakulty všechny oponentské posudky.
5. Obhajoba diserta ní práce se koná p ed zkušební komisí pro obhajobu diserta ní práce.
Obhajob musí být p ítomni alespo dva oponenti. Zkušební komise pro obhajobu diserta ní práce je
schopná usnášení, jsou-li p ítomny nejmén dv t etiny len ; rozhoduje tajným hlasováním. Výsledek
obhajoby se hodnotí stupni „vyhov l“ nebo „nevyhov l“. K úsp šné obhajob je nezbytný souhlas
v tšiny všech len zkušební komise. V p ípad neúsp šné obhajoby ur í zkušební komise zp sob
p epracování diserta ní práce. Pr b h obhajoby diserta ní práce a vyhlášení výsledk jsou ve ejné.
Student m, kte í p edložili diserta ní práci v doktorském studijním programu akreditovaném v cizím
jazyce, m že být zkušební komisí povoleno vést její obhajobu v cizím jazyce.
6. O pr b hu obhajoby diserta ní práce po ídí zkušební komise pro obhajobu diserta ní práce
zápis, který podepíšou všichni p ítomní lenové komise; p ílohou zápisu jsou posudky oponent .
ást tvrtá
P echodná a záv re ná ustanovení
lánek 35
1. Zrušuje se Studijní a zkušební ád univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a t lovýchovy dne 17. kv tna 2004 pod j. 19 045/2004-30, ve zn ní pozd jších zm n.
2. D kan je oprávn n rozhodnout o zmírn ní tvrdosti vzniklé uplatn ním tohoto ádu na žádost
studenta, jehož studium bylo zahájeno p ed jeho ú inností.
3. Tento ád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem univerzity dne
19. února 2007.
4. Tento ád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a t lovýchovy R.
5. Tento ád nabývá ú innosti od akademického roku 2007/2008.

***
Zm ny Studijního a zkušebního ádu pro studium v bakalá ských, magisterských a doktorských
studijních programech Mendelovy univerzity v Brn byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona
o vysokých školách Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brn dne 20. kv tna 2013.
Zm ny Studijního a zkušebního ádu pro studium v bakalá ských, magisterských a doktorských
studijních programech Mendelovy univerzity v Brn nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona
o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy.
Zm ny Studijního a zkušebního ádu pro studium v bakalá ských, magisterských a doktorských
studijních programech Mendelovy univerzity v Brn nabývají ú innosti dnem registrace.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., v. r.
rektor
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