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        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 
č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 18. července 2013 pod čj. MSMT-16298/2013-30 změny Studijního 
a zkušebního řádu Univerzity Pardubice.  
 

…….......................................... 

             Mgr. Karolína Gondková 
          ředitelka odboru vysokých škol 
 

V. 
ZMĚNY   

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU  
UNIVERZITY PARDUBICE 

 

Článek 1 
Studijní a zkušební řád Univerzity Pardubice se mění takto: 

1. V čl. 3 odst. 2 větě druhé se za slova „jednotlivých období semestru“ doplňují slova „na 
nich“. 

2. V čl. 4 odst. 3 písmeno b) zní: 
„b) povinně volitelné, kterých je student povinen si vybrat z nabídky předepsaný počet 
a zakončit je způsobem předepsaným studijním plánem,“. 

3. V čl. 4 se odstavec 4 zrušuje.  
Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 4 až 12. 

4. V čl. 4 odst. 5 větě první se za slova „Studijní plán“ doplňují slova „studijního programu 
respektive studijního oboru (dále jen „studijní plán“),“. 

5. V čl. 4 odst. 5 věta třetí zní: „Studijní plán je zveřejněn elektronicky, případně v tištěné 
účelové publikaci.“  

6. V čl. 4 odst. 7 se slova „v odstavcích 6 a 7“ nahrazují slovy „v odstavcích 5 a 6“. 

7. V čl. 4 odstavec 8 zní: 
„(8) Student bakalářského nebo magisterského studijního programu si podle studijního plánu 
sestavuje na každý akademický rok osobní studijní plán. Pokud to kapacitní možnosti dovolí, 
může si student, se souhlasem vedoucího pracoviště zabezpečujícího výuku předmětu, zapsat 
a absolvovat předměty jiných studijních programů. Tyto předměty mají v osobním studijním 
plánu status volitelných předmětů. Student doktorského studijního programu si sestavuje 
individuální studijní plán. Podmínky pro sestavení individuálního studijního plánu 
v doktorském studijním programu určuje část třetí. Předměty osobního studijního plánu, nebo 
individuálního studijního plánu si zapisuje student do výkazu o studiu a do IS STAG.  Zápisy 
předmětů ve výkazu o studiu a v IS STAG musí být shodné. V případě odlišnosti platí údaj 
uvedený v IS STAG. Výkaz o studiu je osobním dokladem studenta potvrzený studijním 
oddělením fakulty nebo vysokoškolského ústavu, zatímco IS STAG je nositelem informací 
o průběhu studia. Postup při zjištění odlišnosti nebo nejasnosti údajů řeší Směrnice 
univerzity.“. 
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8. V čl. 4 odst. 12 se slova „v odstavci 11“ nahrazují slovy „v odstavci 10“.  

9. V čl. 5 odstavec 2 zní: 
„(2) Každý předmět má ve studijním plánu přiřazenu kreditní hodnotu, která vyjadřuje míru 
zátěže studenta při studiu daného předmětu. Předmět má kreditní ohodnocení bez ohledu na 
status předmětu. Status předmětu může být pro různé studijní programy nebo studijní obory 
odlišný.“. 

10. V čl. 5 odst. 6 se věta druhá zrušuje. 

11. V čl. 5 se odstavec 7 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9. 

12. V čl. 6 odst. 1 se za první větu doplňuje nová věta, která zní: „Přednášky vedou zpravidla 
profesoři a docenti.“. 

13. V čl. 6 odst. 3 se na konci věty doplňují slova „před začátkem příslušného akademického 
roku tak, aby informace byla dostupná všem studentům daného oboru“. 

14. V čl. 7 odstavec 5 zní: 
„(5) Minimálně jeden týden před zahájením příslušného zkouškového období vypíše 
zodpovědný akademický pracovník daného předmětu minimálně tři zkušební termíny, aby se 
naplnilo právo studenta mít k dispozici tři zkušební termíny, včetně opravných. Kapacita 
vypsaných termínů musí minimálně odpovídat oficiálně zapsaným počtům studentů na daný 
předmět v IS STAG. Podle potřeby vzniklé v průběhu zkouškového období může zodpovědný 
pracovník vypsat další zkušební termíny. Vzniklé problémy řeší vedoucí katedry nebo ústavu, 
popřípadě proděkan příslušné fakulty.“. 

15. V čl. 7 se na konci textu odst. 6 doplňuje věta „V případě nepředložení uvedených 
dokladů může zodpovědný pracovník odmítnout studenta zkoušet.“. 

16. V čl. 7 odstavec 7 zní: 
„(7) V případě, že student při zkoušce nebo zápočtu nevyhoví nebo se nedostaví a neúčast do 
pěti pracovních dnů uspokojivě neomluví, má nárok na další řádně vypsané termíny jako 
termíny opravné.“. 

17. V čl. 8 odst. 5 větě první se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“. 

18. V čl. 8 odst. 5 třetí věta zní: „Celkové hodnocení SZZ určí komise pro SZZ hlasováním na 
neveřejném zasedání známkou podle čl. 7 odst. 9.“. 

19. V čl. 10 se na konci textu odst. 7 doplňuje věta „Maximální délka studia v doktorském 
studijním programu/oboru je celková doba studia podle platné akreditace zvětšená o 3 
respektive 4 roky tak, aby tato doba studia nepřekročila dobu 7 let. Pokud v této době student 
neukončí studium úspěšnou obhajobou, bude studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) 
zákona. Na základě žádosti doktoranda doporučené školitelem a příslušnou oborovou radou 
může děkan tuto dobu v odůvodněných případech výjimečně prodloužit.“. 

20. V čl. 16 se na konci textu odst. 11 doplňuje věta „Veřejnosti je disertační práce 
poskytnuta k nahlédnutí na příslušné fakultě a eventuální stanoviska je možné podávat 
v písemné neanonymní podobě v termínu nejpozději tři dny před konáním obhajoby nebo 
ústní formou v rámci odborné diskuze v průběhu obhajoby.“. 

21. V čl. 18 odstavec 1 zní: 
„(1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Zápis 
ke studiu musí provést student osobně nebo prostřednictvím určeného zástupce, který se 
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prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Zápisem do studia se uchazeč stává studentem 
univerzity.“. 

22. V čl. 19 odst. 1 písm. a) se slova „v jiném“ nahrazují slovem „ve“. 

23. V čl. 21 odst. 5 se slova „není přerušováno pouze“ nahrazují slovy „nemusí být 
přerušeno“. 

Článek 2 
1. Tyto změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice byly schváleny podle 
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem 
Univerzity Pardubice dne 21. května 2013. 

2. Tyto změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice nabývají platnosti podle 
§ 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.  

3. Tyto změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice nabývají účinnosti prvním 
dnem akademického roku 2013/2014 s výjimkou bodu 19, který nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2016. 

 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., v. r.  

rektor 
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