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Nový Studijní a zkušební řád

Tento manuál stručně shrnuje některé novinky a změny v úpravě věcí týkajících se studia a výuky na baka-
lářských a navazujících magisterských studijních programech v novém Studijním a zkušebním řádu MENDELU
registrovaném pod číslem jednacím MSMT-1949/2019 ze dne 14. ledna 2019 a oznámeném 8. února 2019.

• Student (čl. 6 odst. 7): Studenti si mohou zapisovat předměty i při studijním pobytu v zahraničí, pokud to
podmínky ukončení předmětu umožňují.

Vyučující tak musí explicitně v podmínkách stanovit, zda je či není možno mít předmět zapsaný při zahra-
ničním výjezdu. Pokud ano, tak musí být uvedeny podmínky ukončení předmětu pro studenty na výjezdu.

• Student (čl. 7 odst. 1 písm. b)): Studenti již nehlásí změnu zdravotní pojišt’ovny. Na nahlášení změn v údajích
z evidence je nově stanovena lhůta 30 kalendářních dní od nastalé skutečnosti.

• Student (čl. 7 odst. 1 písm. d)): Studentovi je stanovena lhůta 7 kalendářních dní na dostavení se na výzvu
studijního oddělení.

• Student (čl. 9 odst. 7): Nově platí pouze studijní plán uvedený v UIS.

• Student (čl. 10 odst. 5): Nově platí u skupin povinně volitelných předmětů pouze podmínka zanesená a
kontrolovaná UISem ve studijním plánu.

• Student (čl. 10 odst. 6): Studijní plán může být doprovázen skupinou doporučených volitelných předmětů.
Fakulty mohou vést seznam doporučených volitelných předmětů, které doporučují studentům jiných uni-
verzitních součástí.

• Vyučující (čl. 10 odst. 7): Všechny povinnosti vyžadované po studentech musí být uvedeny v sylabu před-
mětu před začátkem výukové části semestru.

Povinnosti v sylabu neuvedené či přidané po začátku výukové části semestru jsou tak neplatné a nemo-
hou být po studentech vyžadovány.

• Student (čl. 10 odst. 9): Student, který je sportovním reprezentantem, musí nově doložit potvrzení o repre-
zentaci před začátkem výukové části semestru.

• Vyučující (čl. 11 odst. 3): Každý student zapsaný na předmětu musí mít v UIS zaznamenáno ukončení
předmětu na konci zkouškového období. Nesplní-li tuto povinnost garant předmětu, nese zodpovědnost
vedoucí ústavu (čl. 12 odst. 1).

• Vyučující (čl. 12 odst. 2): Vedoucí ústavu vybírá garanta předmětu ve spolupráci s garantem studijního
programu. Garantem předmětu může být jen akademický pracovník. Garant - odborný asistent - již ne-
poťrebuje ke svému výběru souhlas děkana.

• Vyučující (čl. 12 odst. 6): Garant předmětu je povinnen na výzvu děkana nebo jím pově̌rené osoby do 30
kalendářních dní odstranit nedostatky v katalogu předmětů (tedy sylabu).

• Student (čl. 15 odst. 6): Podmínkou uznání předmětu již není jeho ukončení známkou C a lépe. Nově se
tedy mohou uznat předměty úspěšně ukončené bez ohledu na získanou známku.

• Vyučující (čl. 17 odst. 3): Garant předmětu může dle svého uvážení vypsat dodatečné termíny v průběhu
zkouškového období nad povinné minimum.
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• Vyučující (čl. 17 odst. 4): Zkouška může být konána nejvýše ve dvou po sobě následujících dnech.
P̌resáhne-li konání zkoušky dva po sobě jdoucí dny, je tento termín neplatný. Nově tak nelze konat oddě-
lené úkony, které představují jeden termín zkoušky, ve vícero než dvou dnech.

• Vyučující (čl. 17 odst. 5): Nově je upravena průběžná kontrola (tzv. malý zápočet). Průběžné kontroly musí
být stanoveny v sylabu včetně podmínek jejich splnění. Jejich výsledek se musí zohlednit při ukončení
předmětu. Jejich výsledek tak ovlivňuje výsledné hodnocení ukončení předmětu. Nemusí mít stanoveny
opravné možnosti (např. prezentace, docházka) a pokud jsou, tak mohou být maximálně dvě. Pokud
student průběžné kontroly nesplnil, je hodnocen známkou F. Pokud se jich nezúčastnil, je hodnocen ukon-
čením "nedostavil se".

• Vyučující (čl. 20 odst. 2): Témata závěrečných prací v UIS může navrhnout prakticky kdokoliv.

• Vyučující (čl. 20 odst. 4): Zadání závěrečné práce se mohou vypracovávat pouze v jazyce českém a
anglickém. Zadání ZP posuzuje garant programu s programovou komisí - posouzení by neměla provádět
jedna osoba. Zadání ZP nově podepisuje místo děkana fakulty garant programu.

• Vyučující (čl. 20 odst. 5): Vedoucím práce může být nově pouze akademický pracovník. Práci tak ne-
mohou vést doktorandi, technici pro výuku, vědecko-výzkumní pracovníci, externisté ani experti, pokud
nejsou akademickými pracovníky.

• Student (čl. 20 odst. 7): Do závěrečné práce se vkládá nově jen kopie zadání práce a nikoliv originál.

• Vyučující (čl. 20 odst. 9): Vedoucí práce se vždy do posudku vyjadřuje k originalitě práce bez ohledu
na procento shody uvedené v UIS.

• Student (čl. 21 odst. 1): Aby mohl jít student ke státní závěrečné zkoušce, musí mu být úspěšně ukončen
předmět související se závěrečnou prací.

• Student (čl. 21 odst. 2): Student se od státní závěrečné zkoušky odhlašuje sám v termínu pro přihlašování
a odhlašování.

• Student (čl. 22 odst. 6 písm. a)): Do prospěchu s vyznamenáním se nově zahrnuje i hraniční hodnota 1,50.

• Student (čl. 23 odst. 2): Nově se uděluje jen cena děkana a zahrnuje se do ní i hraniční hodnota 1,35.
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