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ZMĚNA 

 

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,  

usnesl na této změně Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy: 
 
 

Čl. 1 
 
 Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 
1. V čl. 2 odst. 3 se  věta první nahrazuje větou „Bakalářský studijní program je zaměřen na 

přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. 
V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky 
a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.“. 

2. V čl. 2 odstavec 4 zní: 
„4. Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených 
na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace 
a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou 
uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní program navazuje na 
bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři 
roky. V případě, kdy magisterský studijní program nenavazuje na bakalářský studijní 
program, je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků. Studium 
v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž 
součástí je obhajoba diplomové práce; v oblasti lékařství a veterinárního lékařství 
a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou.“. 
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3. V čl. 2 odstavec 7 zní:  
„7. Studijní program, popřípadě studijní obor je konkretizován a prováděn studijními 
plány.“. 

4. Čl. 4 včetně nadpisu zní:  
„Čl. 4  

Průběh studia, kreditní systém 
 
1. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu na univerzitu. Zápis se koná na fakultě, 

která uskutečňuje příslušný studijní program, v případě studijního programu podle 
čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu na fakultě, o které je tak stanoveno v tomto studijním 
programu. Zápis probíhá ve lhůtě stanovené děkanem této fakulty. 

2. Při zápisu vydá studentu fakulta  výkaz o studiu. Průkaz studenta vydá studentu 
univerzita podle pravidel stanovených opatřením rektora. Student skládá 
imatrikulační slib (čl. 56 odst. 1 statutu); termíny slavnostních imatrikulací stanoví 
pro jednotlivé fakulty rektor. 

3. Studijní plány studijního programu, popřípadě studijního oboru stanoví zejména 
časovou a obsahovou návaznost studijních předmětů, objem a formu výuky, počty 
kreditů přiřazené jednotlivým předmětům a další podrobnosti a náležitosti týkající se 
kreditního systému a způsobu ověřování výsledků studia.  

4. Průběh studia v bakalářském a magisterském studijním programu se realizuje pomocí 
kreditního systému.  

5. Studium studijního programu je členěno do jednotlivých úseků studia tak, aby bylo 
možné provádět průběžnou kontrolu studia a zápis do dalšího úseku studia; termíny 
zápisů musí být v dostatečném předstihu zveřejněny na úřední desce fakulty. Úsekem 
studia může být semestr nebo ročník; studijní a zkušební řád fakulty stanoví úseky 
každého studijního programu. Změny studijního plánu v části týkající se daného 
úseku studia nemohou být účinné pro studenty, kteří mají tento úsek studia aktuálně 
zapsaný. 

6. Pokud se student v daném termínu nezapíše do příslušného úseku studia, zveřejní 
fakulta na úřední desce výzvu, aby se dostavil k zápisu v náhradním termínu; tato 
výzva musí být zveřejněna nejpozději deset pracovních dnů před tímto termínem. 
Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, 
že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b). Toto ustanovení se nepoužije 
tehdy, nedostavil-li se student k zápisu v náhradním termínu ze závažných důvodů. 

7. Studijní plány stanoví, které předměty jsou pro daný studijní program nebo studijní 
obor povinné nebo povinně volitelné; ostatní předměty vyučované na univerzitě se 
pro daný studijní program nebo studijní obor považují za předměty volitelné. Za 
předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách 
nebo jejich součástech anebo dalších  vzdělávacích nebo vědeckých institucích, 
stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou 
školou nebo institucí. 

8. Každému předmětu a souborné zkoušce (čl. 6 odst. 8 písm. d)) je studijním plánem 
příslušného studijního programu nebo studijního oboru přiřazen určitý celočíselný 
počet kreditů vyjadřující poměr množství práce studenta spojené s absolvováním 
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tohoto předmětu nebo souborné zkoušky vůči celkovému objemu práce spojené 
s absolvováním všech předmětů a souborných zkoušek doporučených studijním 
plánem pro daný semestr; přiřazený počet kreditů není závislý na kvalitě absolvování 
daného předmětu nebo souborné zkoušky. Studijní plán studijního programu určuje 
doporučený průběh studia tak, aby při jeho dodržení získal student při splnění všech 
studijních povinností v daném úseku studia třicet kreditů, je-li úsekem studia semestr, 
nebo šedesát kreditů, je-li úsekem studia ročník. 

9. Průběžnou kontrolou studia se rozumí kontrola celkového studentem získaného počtu 
kreditů za dosavadní průběh studia. Získal-li student v dosavadních úsecích studia 
alespoň takový počet kreditů, který odpovídá součtu kreditů při studijním plánem 
doporučeném průběhu studia v těchto úsecích studia (dále jen „normální počet 
kreditů“), má právo na zápis do dalšího úseku studia, v opačném případě se posuzuje 
tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), nejde-li 
o případ podle odstavce 11. 

10. Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří 
více než patnáct procent z normálního počtu kreditů, rozhodne o započítání kreditů 
nad rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia děkan. Studijní 
a zkušební řád fakulty může pro jednotlivé studijní programy nebo studijní obory 
uskutečňované na fakultě stanovit tento podíl vyšší. 

11. Studijní a zkušební řád fakulty může stanovit minimální počet kreditů nutný pro zápis 
do dalšího úseku studia. V takovém případě platí, že nezískal-li student normální 
počet kreditů, ale získal-li alespoň minimální počet kreditů, má právo na zápis do 
dalšího úseku studia. Opakování tohoto postupu může být studijním a zkušebním 
řádem fakulty vyloučeno nebo omezeno. 

12. Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo 
více úseků studia podle individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky 
zároveň stanoví. Po absolvování individuálního studijního plánu děkan v souladu se 
stanovenými podmínkami rozhodne o přidělení odpovídajícího počtu kreditů. Ostatní 
ustanovení tohoto řádu nejsou tímto dotčena; podrobnosti upraví studijní a zkušební 
řád fakulty. 

13. Maximální doba studia ve studijním programu je standardní doba studia tohoto 
studijního programu navýšená o pět let v případě magisterského studijního programu 
nenavazujícího na bakalářský studijní program; v ostatních případech navýšená o tři 
roky. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby studia, posuzuje se 
tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b). 

14. Studijní a zkušební řád fakulty stanoví další podrobnosti o těch formách studia, ve 
kterých se na fakultě uskutečňují studijní programy, a uskutečňuje-li fakulta alespoň 
jeden studijní program ve více formách studia, stanoví dále podmínky, za jakých 
může děkan povolit studentu přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož 
studijního programu.“. 

 
5. V čl. 5 odst. 6 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 6“. 
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6. Čl. 6 včetně nadpisu zní:  
„Čl. 6 

Předměty a kontroly studia 
 
1. Předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu, 

praxe, stáže, laboratorní práce, exkurze, samostatné práce nebo konzultace. Předmět 
může být v závislosti na svém charakteru uskutečňován prezenční, distanční nebo 
kombinovanou podobou výuky.  

2. Není-li tímto řádem nebo podle tohoto řádu studijním a zkušebním řádem fakulty 
stanoveno jinak, má student právo zapsat si předmět vyučovaný na univerzitě a poté 
se účastnit jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu. Členové 
akademické obce univerzity mají právo účastnit se přednášek v rámci univerzity.  

3. Předmět je jednosemestrální, nebo dvousemestrální v rámci téhož akademického 
roku. Každému předmětu je přiřazen identifikační kód, který je v rámci univerzity 
jedinečný; systém přiřazování kódů je dán opatřením rektora.  

4. Je-li předmět součástí více studijních plánů jednoho nebo více studijních programů, 
nelze mu přiřadit různé počty kreditů.  

5. Ve studijním plánu může být  
a) zápis předmětu podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo 

předmětů anebo současným zápisem jiného předmětu nebo předmětů, 
b) absolvování předmětu podmíněno absolvováním jiného předmětu nebo předmětů, 
c) zápis předmětu vyloučen současným zápisem jiného předmětu, 
d) absolvování předmětu vyloučeno předchozím absolvováním jiného předmětu, 
e) zápis předmětu vyloučen předchozím absolvováním jiného předmětu. 

6. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet studentů, kteří si mohou 
zapsat daný předmět; fakulta může též stanovit, že přednost při zápisu daného 
předmětu mají studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním 
plánem. Pokud tak stanoví obecně závazné předpisy, může být zápis předmětu 
podmíněn předložením těmito předpisy vyžadovaného lékařského potvrzení. 

7. Studijní a zkušební řád fakulty může omezit opakovaný zápis téhož předmětu; je-li 
tímto omezením úspěšné absolvování povinného předmětu studentem v daném studiu 
již vyloučeno, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 
odst. 1 písm. b). 

8. Formami kontroly studia jsou  
a) kontrola studia předmětu, 
b) průběžná kontrola studia (čl. 4 odst. 5 a 9),  
c) rozdílová zkouška, 
d) souborná zkouška, 
e) státní závěrečná nebo státní rigorózní zkouška (dále jen "státní zkouška") nebo 

její část. 
9. Kontrolou studia předmětu se rozumí ověření úspěšného absolvování předmětu. 

Formami této kontroly jsou  
a) kolokvium,  
b) zápočet,  
c) klauzurní práce, 
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d) klasifikovaný zápočet,  
e) zkouška, 
f) kombinace forem uvedených v písmenu a) až e) podle odstavce 10. 

10. Kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce mohou mít povahu samostatné kontroly 
studia předmětu, nebo předpokladu pro konání zkoušky z daného předmětu, přičemž  
požadavky na jejich získání musí být stanoveny v dostatečném předstihu. Podrobnosti 
může upravit studijní a zkušební řád fakulty.  

11. Kolokvium, zápočet a klauzurní práce jsou klasifikovány "prospěl" - "neprospěl" 
nebo "započteno" - "nezapočteno".  

12. Při klasifikovaném zápočtu se oproti zápočtu navíc hodnotí a způsobem jako 
u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu.  

13. Zkouškou se prověřují vědomosti studenta nebo ověřují jeho schopnosti; základní 
požadavky ke zkoušce stanoví studijní plán, podrobnosti musí být stanoveny 
v dostatečném předstihu před začátkem zkouškového období. Ustanovení tohoto 
odstavce, jakož i odstavců 14 až 16 se vztahují na soubornou zkoušku obdobně.  

14. Podle způsobu provedení je zkouška ústní, písemná, praktická, nebo kombinovaná. 
Ústní zkoušky a ústní části kombinovaných zkoušek jsou pro členy akademické obce 
univerzity veřejné; z kapacitních důvodů lze účast veřejnosti přiměřeně omezit.  

15. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), 
"dobře" (3), "neprospěl/a" (4). V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, 
započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných 
termínů. Na teologických fakultách může být klasifikace studijním a zkušebním 
řádem řešena odlišně.  

16. Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na 
dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští. Počet vypsaných 
termínů musí být přiměřený počtu studentů a nesmí být menší než tři; termíny musí 
být vypsány nejpozději ke dni začátku zkouškového období. Nedostaví-li se student 
k termínu zkoušky, na který je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován; 
ustanovení této ani první věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu 
zkoušky. 

17. Děkan může na základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia 
předmětu v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní 
povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo 
v zahraničí; v případě uznání též rozhodne o případném přidělení odpovídajícího 
počtu kreditů. Uznání lze vázat na vykonání rozdílové zkoušky nebo zkoušek ve 
stanoveném termínu.“. 

7. V čl. 7 odst. 4 se  věta poslední nahrazuje větou „Skládá-li se část státní zkoušky z více 
tématických okruhů, je zpravidla podkladem její klasifikace hodnocení z těchto okruhů“. 

8. V čl. 7 odst. 5 se  věta první nahrazuje větou „Části státní zkoušky a případně jejich 
tématické okruhy jsou dány studijním programem.“. 

9. V čl. 7 odst. 6 se věta poslední zrušuje.   
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10. V čl. 7 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:  
„7. Předpokladem pro konání části státní zkoušky je absolvování povinných předmětů, 
které pro konání této části státní zkoušky stanoví studijní plán. Předpokladem pro konání 
poslední části státní zkoušky je též získání  
a) minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů stanoveného studijním 
plánem, 
b) získání počtu kreditů odpovídajícímu šedesátinásobku standardní doby studia 
studijního programu vyjádřené v letech. 
Studijní a zkušební řád fakulty může též stanovit počet kreditů nutný pro konání jiné než 
poslední části státní zkoušky a dále může stanovit pořadí, v jakém lze části státní zkoušky 
skládat. 
8. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání 
jednotlivých částí státní zkoušky v daném studijním programu spolu s minimálním 
počtem kreditů z povinně volitelných předmětů nesmí činit více než devadesát procent 
hodnoty uvedené v odstavci 7 písm. b); v případech hodných zvláštního zřetele může 
studijní a zkušební řád fakulty tuto hranici stanovit odlišně, ne však více než devadesát 
pět procent.“. 
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11. 

 
11. V čl. 7 odstavec 10 zní:  

„10. Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. Lhůta 
začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil 
předpoklady pro to, aby mohl konat státní zkoušku nebo její část. Jestliže student státní 
zkoušku nebo její část v této lhůtě neabsolvuje, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal 
případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b); splnění předpokladů pro konání státní zkoušky 
nebo její části fakulta studentovi oznámí.“. 

12. V čl. 10 odst. 2 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7, 8, 10 a 11“. 
13. V čl. 11 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:  

„b) v oblasti zubního lékařství "zubní lékař" (ve zkratce „MDDr.“ uváděné před 
jménem),“. Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

14. V čl. 12 se odstavec 2 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

 
 

Čl. 2 
Přechodná ustanovení 

 
1. Fakulty předloží návrhy věcně odpovídajících změn studijních a zkušebních řádů do 

30. června 2005, popřípadě do dvou týdnů ode dne schválení podle § 33 odst. 4 zákona 
o vysokých školách tak, aby studijní a zkušební řády fakult byly uvedeny v soulad 
s platnými vnitřními předpisy univerzity.  

2. V návrzích podle odstavce 1 může být přechodným ustanovením omezena nebo vyloučena 
účinnost předkládané změny studijního a zkušebního řádu fakulty vůči těm stávajícím 
studentům, u nichž by jinak došlo ke změně dosavadních podmínek studia spočívající 
v neúměrném navýšení studijních povinností, nebo vůči všem stávajícím studentům 
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kromě těch, kteří se pro akademický rok 2006/2007 budou zapisovat do prvního úseku 
studia.  

3. Stanoví-li tak platná akreditace studijního programu a jde-li o případ hodný zvláštního 
zřetele, může být ve studijním a zkušebním řádu fakulty stanoveno, že formou kontroly 
studia je též postupová zkouška; v takovém případě studijní a zkušební řád fakulty stanoví 
podrobnosti o této zkoušce včetně podmínek, za kterých ji student může skládat. Účinnost 
tohoto ustanovení studijního a zkušebního řádu fakulty však musí být omezena nejdéle na 
dobu platnosti akreditace. 

4. S výjimkou případů podle odstavce 2 nebo odstavce 3 se ode dne účinnosti čl. 1 této 
změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) 
podle stávajícího studijního a zkušebního řádu fakulty nepostupuje. 

 
 

Čl. 3 
 

5. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 
dne 25. února 2005. 

6. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

7. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007, 
s výjimkou čl. 2, který nabývá účinnosti pět dní poté, co tato změna předpisu nabude 
platnosti. 

 
 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. března 2005. 


