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I . 

ZM NY  

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO  ÁDU  PRO STUDENTY 

ESKÉHO VYSOKÉHO U ENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 
 

�
lánek 1 

 

Studijní a zkušební  	 ád  pro studenty 
 eského vysokého u� ení technického v Praze se m� ní 
takto: 

1. V  � l. 1 se dopl  uje odstavec 5, který zní: 

„5. Studenti a uchaze� i o studium se speciálními pot 	 ebami (závažn�  postižení pohybov� , 
smyslov� , dále se závažným chronickým onemocn� ním, pop	 . s psychologickými 
a psychiatrickými poruchami, se specifickými poruchami u� ení, nap	 . dyslexie) mají nárok na 
p	 íslušnou úpravu studijních podmínek s ohledem na své speciální pot	 eby, která je 
specifikována Metodickým pokynem prorektora o podpo	 e student �  se speciálními 
pot 	 ebami.“. 

2. V � l. 7 odst. 4 písmeno c) zní: 

„c) stanovuje závazn�  kontrolované úseky studia (semestr, akademický rok, blok studia),“. 

3. V  � l. 12 odstavec 4 zní: 

„4. Ud� lení zápo� tu nebo klasifikovaného zápo� tu se zapisuje do výkazu o studiu. U� itel 
potvrdí ud� lení zápo� tu zapsáním slova zapo� teno a podpisem s datem jeho ud� lení. Ud� lení 
klasifikovaného zápo� tu potvrdí u� itel zapsáním písmenné zkratky, uvedením slovního 
vyjád	 ení klasifika� ního stupn�  v závorce a podpisem s datem jeho ud� lení. Klasifika� ní 
stupe  F se do výkazu o studiu neuvádí.“. 

4. V  � l. 13 odstavec 4 zní: 

„4. Student, který byl u zkoušky klasifikován známkou F, m� že konat zkoušku v prvním 
opravném termínu. Pokud byl i p	 i zkoušce v prvním opravném termínu klasifikován 
známkou F, m� že konat zkoušku ve druhém opravném termínu. Další opravná zkouška je 
nep	 ípustná.“. 
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5. V  � l. 13 odstavce 6 až 8 zn� jí: 

„6. Klasifikace zkoušky se zapisuje do výkazu o studiu. Ve výkazu o studiu zkoušející uvede 
písmennou zkratku, slovní vyjád	 ení klasifika� ního stupn�  v závorce, datum konání zkoušky, 
nebo datum konání její poslední � ásti a p	 ipojí sv� j podpis. Klasifika� ní stupe  F se do 
výkazu o studiu neuvádí. 

7. Student má právo výsledek zkoušky nep	 ijmout. V takovém p	 ípad�  je zkoušejícím 
hodnocen klasifika� ním stupn� m F. 

8. O organizaci zkoušek a o oprávn� nosti omluvy p	 i neú� asti na zkoušce rozhoduje vedoucí 
katedry. Pokud se p	 ihlášený student p	 i neú� asti na zkoušce 	 ádn�  neomluví nebo se v� as 
neodhlásí, je klasifikován stupn� m F.“.  

6. V  � l. 14 odstavec 5 zní: 

„5. Pokud se student k souborné zkoušce nebo jejímu opakování nedostaví a do p� ti dn�  se 
s uvedením d� vod�  písemn�  neomluví nebo jeho omluva není p	 ijata, posuzuje se, jako by 
zkoušku nevykonal a je hodnocen klasifika� ním stupn� m F. Omluva se podává d� kanovi, 
který rozhoduje o jejím p	 ijetí nebo odmítnutí.“. 

7.  
 lánek 15 v� etn�  nadpisu zní: 

„
�

lánek 15  
K lasifika

�
ní stupnice  

1. P	 i hodnocení studia podle � l. 12 až 14 a 21 a 22 se užívá povinn�  klasifika� ní stupnice, 
která je v souladu s klasifika� ní stupnicí ECTS.  

Klasifika� ní 
stupe  ECTS 

A B C D E F 

Bodové 
hodnocení 

100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 < 50 


 íselná 
klasifikace 

1,0 1,5 2 2,5 3 4 


 esky výborn�  velmi dob	 e dob	 e uspokojiv�  dostate� n�  
nedostat

e� n�  

Anglicky excellent very good good satisfactory sufficient failed 

Klasifika� ní stupe  se užívá p	 i zápisu do výkazu o studiu, � íselná klasifikace je evidována 
v informa� ním systému.  
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2. Pro pot	 eby návaznosti na  d	 ív� jší stupnici platí p	 evodní tabulka 

 „. 

8. V  � l. 17 odstavec 6 zní: 

„6. Studium ve studijním programu m� že být i opakovan�  p	 erušeno. P	 erušení studia 
povoluje d� kan na základ�  písemné žádosti. D� kan m� že z vlastního podn� tu studentovi 
p	 erušit studium, je-li toho pot 	 eba k odvrácení újmy hrozící studentovi, jestliže její p� vod 
nesouvisí s dosavadním pln� ním studijních povinností. Studium v tomto p	 ípad�  nebude 
p	 erušeno, pokud student do 10 dn�  od doru� ení písemného upozorn� ní na možnost p	 erušení 
studia písemn�  vysloví nesouhlas.  D � kan m� že z vlastního podn� tu p	 erušit studium 
studentovi, kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 3 
nebo 4 zákona a který tento poplatek (ve výši a termínech stanovených kone� ným 
rozhodnutím po p	 ípadném uplatn� ní opravných prost 	 edk� ) nezaplatil. D� kan  též m� že 
z vlastního podn� tu studentovi p	 erušit studium, ur� í-li mu náhradní termín konání státní 
záv� re� né zkoušky podle � l. 22 odst. 3 nebo termín pro opakování státní záv� re� né zkoušky 
podle � l. 22 odst. 4, pokud byla obhajoba bakalá	 ské nebo diplomové práce hodnocena jinou 
známkou než F. Minimální doba p	 erušení je jeden semestr. V dob�  p	 erušení není osoba 
studentem. V pr� b� hu zkouškového období m� že být studium p	 erušeno jen ze zvlášt �  
závažných d� vod� . P	 erušení studia nelze též povolit v p	 ípad� , že po nástupu do studia po 
p	 erušení by studentovi muselo být  studium ukon� eno  podle  § 56 odst. 1 písm. b) zákona 
a � l. 20 odst. 5 písm. b). Na rozhodnutí d� kana o p	 erušení studia se vztahuje § 68 zákona. 
Rozhodnutí d� kana se vyzna� í do výkazu o studiu a do dokumentace vedené o studentovi.“. 

9. V  � l. 17 odstavec 10 zní: 

„10. Studentovi, který byl p	 ijat ke studiu ve studijním programu uskute�  ovaném fakultou 
a již v minulosti v n� kterém studijním programu uskute�  ovaném touto fakultou studoval 
nebo studoval ve studijním programu uskute�  ovaném jinou fakultou 
 VUT, pop	 ípad�  ve 
studijním programu uskute�  ovaném jinou vysokou školou v 
 eské republice nebo 
v zahrani � í, m� že na základ�  jeho žádosti d� kan povolit zapo� ítání (uznání) úseku studia 
(semestr, akademický rok nebo blok) nebo jednotlivých p	 edm� t � , pokud od jejich spln� ní 
neuplynulo více než p� t let.“. 

Klasifikace 
podle  
p� vodní 
stupnice 

1 - 2 - 3 4 

Slovn�  výborn�  velmi dob	 e dob	 e nevyhov� l 

P� vodní 
stupnice 

Body 100-86 (A) 85-70 (B,C) 69-50(D,E) 49-0 (F) 


 íselná 
klasifikace  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4 
ECTS 

stupnice Klasifika� ní 
stupe   

A B C D E F 
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10. 
 lánek 18 v� etn�  nadpisu zní:  

„
�

lánek 18  
Kontrola studia a podmínky pro pokra

�
ování ve studiu  

1. Kontrola studia se provádí v � asov�  vymezených úsecích daných studijním plánem 
studijního programu - semestr, akademický rok, blok studia.  

2. Zp� soby kontroly jsou stanoveny v dokumentaci studijního programu, v� etn�  podmínek 
pro jejich úsp� šné spln� ní. Pokud student nesplnil n� kterou z kontrol studijních povinností 
b� hem studia, studium se ukon� uje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a � l. 20 odst. 5 písm.b). 
Na postup p	 i rozhodování v této v� ci se vztahuje § 68 zákona. 

3. Termíny a organizaci zápisu do studia stanoví d� kan.  

4. Minimální po� et kredit �  nutný pro pokra� ování ve studiu  

 

 
doba studia 

Bc. 
studijní 
program 

Mgr. 
studijní 
program 

za první semestr studia  15  20  
za první akademický rok studia (2 semestry)  30  40  
za každý další akademický rok studia (2 semestry)  40  40  
za každý další akademický rok studia (2 semestry)  
pokud � ást akademického roku nebyl studentem 
 VUT 
(p	 erušení studia, p	 estup)  

20  20  

 
Jiný po� et kredit �  m� že ur� it d� kan v souladu s � l. 17 odst. 9 až 11.  

5. Kredity za p	 edm� ty zapsané a uznané podle � l. 17 odst. 10 nejsou považovány za kredity 
získané v tomto semestru, akademickém roce nebo bloku studia. Zapo� ítávají se pouze do 
celkového sou� tu kredit �  studentem získaných.  

6. Kontrola získaného po� tu kredit �  se uskute�  uje za semestr, akademický rok nebo blok 
studia v souladu se studijním plánem studijního programu. Studentovi, který nezíská ani 
minimální po� et kredit �  podle odstavce 4, se ukon� uje studium pro nespln� ní požadavk �  
podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a � l. 20 odst. 5 písm. b). Na postup p	 i rozhodování v této 
v� ci se vztahuje § 68 zákona.“. 

11.  V  � l. 19 odstavec 6 zní: 

„6. P	 i p	 estupu student �  podle odstavce 1 se do doby studia podle � l. 3 odst. 8 zapo� ítává 
doba studia odpovídající uznaným úsek� m studia nebo uznaným p	 edm� t � m.“. 

12. V  � l. 20 odstavec 4 zní: 

„4. Absolvent � m studia v magisterských studijních programech uskute�  ovaných Fakultou 
stavební se ud� luje u program�  akreditovaných v oblasti technických v� d titul „ inženýr“ (ve 
zkratce Ing. uvád� né p	 ed jménem) a v oblasti architektury titul „ inženýr architekt“ (ve 
zkratce Ing. arch. uvád� né p	 ed jménem), Fakultou strojní, Fakultou elektrotechnickou, 
Fakultou jadernou a fyzikáln�  inženýrskou, Fakultou dopravní, Fakultou biomedicínského 
inženýrství a vysokoškolským ústavem se ud� luje akademický titul „ inženýr“ (ve zkratce 
„Ing.“ uvád� né p	 ed jménem), Fakultou architektury se ud� luje akademický titul „ inženýr 
architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“ uvád� né p	 ed jménem).“. 
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13. V  � l. 21 odstavec 4 zní: 

„4. Obhajoba bakalá	 ské práce je sou� ástí státní záv� re� né zkoušky v bakalá	 ském studijním 
programu a obhajoba diplomové práce je sou� ástí státní záv� re� né zkoušky v magisterském 
studijním programu. Pokud student neodevzdal bakalá	 skou nebo diplomovou práci 
v ur� eném termínu, tuto skute� nost p	 edem písemn�  zd� vodnil a omluva byla d� kanem 
uznána, stanoví d� kan studentovi náhradní termín odevzdání bakalá	 ské nebo diplomové 
práce. Pokud se však student 	 ádn�  neomluvil nebo omluva nebyla d� kanem uznána, m� že si 
student zapsat bakalá	 skou nebo diplomovou práci podruhé.  
Studentovi, který p	 i opakovaném zápisu bakalá	 skou nebo diplomovou práci neodevzdal 
v ur� eném termínu a tuto skute� nost 	 ádn�  neomluvil nebo omluva nebyla d� kanem uznána, 
se ukon� uje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a � l. 20 odst. 5 písm. b). Na postup p	 i 
rozhodování v této v� ci se vztahuje § 68 zákona.“. 

14. V  � l. 21 odstavec 8 zní: 

„8. Pokud se student nedostaví v ur� eném termínu ke státní záv� re� né zkoušce a do p� ti dn�           
od tohoto termínu se s uvedením d� vodu písemn�  neomluví, je klasifikován stupn� m F. 
Nedodržení p� tidenní lh� ty m� že d� kan ze zvláš

�
 závažných d� vod� , zejména zdravotních, 

prominout.“.  

15. 
 lánky 22 a 23  v� etn�  nadpis�  zn� jí: 

„
�

lánek 22  
K lasifikace státní záv� re

�
né zkoušky  

1. Jednotlivé � ásti státní záv� re� né zkoušky i státní záv� re� ná zkouška jako celek se 
klasifikují stupnicí podle � l. 15 odst. 1.  

2. Výslednou známku státní záv� re� né zkoušky stanoví zkušební komise s p	 ihlédnutím 
k hodnocení jejich � ástí v� etn�  obhajoby diplomové nebo bakalá	 ské práce. Pokud byla 
kterákoli díl � í � ást státní záv� re� né zkoušky hodnocena známkou F, je i celkový výsledek 
státní záv� re� né zkoušky hodnocen známkou F.  

3. D� kan studentovi ur� í náhradní termín konání státní záv� re� né zkoušky jestliže se 
nedostavil v ur� eném termínu ke státní záv� re� né zkoušce nebo jejímu opakování, jeho 
neú� ast byla podle � l. 21 odst. 8 písemn�  	 ádn�  omluvena a omluva byla d� kanem uznána.  

4. Studentovi ur� í d� kan termín pro opakování státní záv� re� né zkoušky jestliže  

a) nedostavil se v ur� eném termínu ke státní záv� re� né zkoušce a svoji neú� ast 	 ádn�  do 
p� ti dn�  písemn�  neomluvil, nebo omluva nebyla d� kanem uznána,  

b) jeho obhajoba bakalá	 ské nebo diplomové práce nebo jiná � ást státní záv� re� né zkoušky 
byla hodnocena známkou F pop	 ípad�  všechny p	 edepsané � ásti státní záv� re� né 
zkoušky byly hodnoceny známkou F.  

5. Státní záv� re� ná zkouška se opakuje jenom z té � ásti nebo v t � ch � ástech, které byly 
hodnoceny známkou F. Státní záv� re� nou zkoušku je možné opakovat pouze jednou. Pokud 
byla obhajoba bakalá	 ské nebo diplomové práce hodnocena známkou F, je podmínkou pro 
opakování státní záv� re� né zkoušky p	 epracování bakalá	 ské nebo diplomové práce.  

6. Studentovi, který se podle odstavce 4 i p	 i opakovaní státní záv� re� né zkoušky nedostavil  
bez omluvy ke státní záv� re� né zkoušce nebo obhajoba bakalá	 ské nebo diplomové práce 
nebo i jiná � ást státní záv� re� né zkoušky byla hodnocena známkou F, se ukon� uje studium 
podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a � l. 20 odst. 5 písm. b). Na postup p	 i rozhodování v této 
v� ci se vztahuje § 68 zákona. 
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�

lánek 23  
Celkový výsledek studia  

1. Celkový výsledek studia se hodnotí stupni  

a) prosp� l s vyznamenáním,  

b) prosp� l s pochvalou,  

c) prosp� l,  

d) neprosp� l.  

2. Celé studium absolvuje s hodnocením „prosp� l s vyznamenáním“ ten student, který b� hem 
studia dosáhl celkového váženého studijního pr� m� ru podle � l. 16 nejvýše 1,50, v pr� b� hu 
studia byl nejvýše z jednoho p	 edm� tu klasifikován známkou E a státní záv� re� nou zkoušku 
vykonal s celkovým prosp� chem A.  

3. Celé studium absolvuje s hodnocením „prosp� l s pochvalou“ ten student, který b� hem 
druhého a vyšších rok�  studia ve studijním programu se standardní dobou studia t 	 i a více let 
dosáhl celkového váženého studijního pr� m� ru podle � l. 16 nejvýše 1,50, v pr� b� hu druhého 
a vyšších rok�  studia byl nejvýše z jednoho p	 edm� tu klasifikován známkou E a státní 
záv� re� nou zkoušku vykonal s celkovým prosp� chem A.“. 

16. V  � l. 26 odstavec 3 zní: 

„3. Doktorand m� že studium p	 erušit, a to na základ�  písemné žádosti adresované d� kanovi 
podle � l. 30 odst. 6 písm. c); žádost obsahuje d� vod a dobu tohoto p	 erušení. D� kan m� že 
z vlastního podn� tu doktorandovi p	 erušit studium, je-li toho pot	 eba k odvrácení újmy 
hrozící doktorandovi, jestliže její p� vod nesouvisí s dosavadním pln� ním studijních 
povinností. Studium v tomto p	 ípad�  nebude p	 erušeno, pokud student do 10 dn�  od doru� ení 
písemného upozorn� ní na možnost p	 erušení studia písemn�  vysloví nesouhlas. D� kan též 
m� že z vlastního podn� tu doktorandovi p	 erušit studium do termínu opakované státní 
doktorské zkoušky nebo obhajoby diserta� ní práce.  Doba studia v� etn�  p	 erušení studia 
nesmí být delší než je maximální doba studia stanovená v � l. 24 odst. 8. Rozhodnutí d� kana 
o p	 erušení studia musí být vyhotoveno v souladu s § 68 zákona písemn�  a student m� že do 
30 dn�  požádat o p	 ezkoumání rozhodnutí. Doba p	 erušení studia se nezapo� ítává do 
jmenovité doby studia.“. �

lánek 2 

1. Tyto zm� ny Studijního a zkušebního 	 ádu pro studenty 
 eského vysokého u� ení 
technického v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) 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� , Akademickým senátem 
 eského vysokého u� ení technického 
v Praze dne  25. � ervna 2008. 

2. Tyto zm� ny Studijního a zkušebního 	 ádu pro studenty 
 eského vysokého u� ení 
technického v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a t � lovýchovy. 

 

 

prof. Ing. Václav Havlí� ek, CSc., v. r.  

rektor 
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