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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. srpna 
2021 pod čj. MSMT-22894/2021-2 IV. změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého 
vysokého učení technického v Praze.  

   
 

…………………………………………………… 
Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 

 

IV. ZMĚNY 

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČVUT  

 

Článek 1 
 

Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze1 (dále jen „ČVUT“) 

se mění takto:  

1. V čl. 3 odstavec 4 zní: 

 „(4) Formy studia uskutečňované ve studijním programu jsou 

a) prezenční, při níž je výuka ve studijním programu uskutečňována za přítomnosti 
studenta, 

b) distanční, při níž je výuka ve studijním programu uskutečňována především na základě 
samostatné práce studenta, 

c) kombinovaná, při níž je výuka ve studijním programu kombinací prezenční a distanční 
formy studia. Časový rozsah prezenční části kombinované formy studia musí být 
uveden u všech studijních předmětů (dále jen „předmět“).“. 

 

2. V čl. 3 odstavec 5 zní: 

„(5) Studijní program se může po dobu, po kterou to zákon připouští, členit na obory nebo 
specializace. Studijní obor nebo specializace je složka studijního programu a sestává ze 
systémově uspořádaných předmětů.“. 

 

3. V čl. 8 odstavec 1 zní: 

                                                      

1
 Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT registrovaný MŠMT dne 22. září 2017 pod čj. MSMT-25967/2017 ve znění I. změn 

registrovaných MŠMT dne 19. června 2018 pod čj.MSMT-19935/2018, II. změn registrovaných MŠMT dne 29. listopadu 2018 

pod čj.MSMT-39501/2018 a III. změn registrovaných MŠMT dne 11. března 2021 pod čj.MSMT-11693/2020-3. 
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„(1) Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem 
(z), klasifikovaným zápočtem (kz), zkouškou (zk) nebo kombinací zápočtu a zkoušky (z, zk). 
Student je povinen se při ověřování studijních výsledků na žádost vyučujícího identifikovat. 
Identifikačním dokumentem je platný průkaz studenta, občanský průkaz, cestovní pas nebo 
řidičský průkaz.“.  

 

4. V čl. 9 odstavec 1 zní: 

„(1) Zápočtem se potvrzuje, že student se účastnil na práci během semestru a splnil vymezené 
požadavky, jimiž bylo na začátku výuky předmětu udělení zápočtu podmíněno; vymezení 
požadavků včetně termínu jejich splnění je uvedeno v IS ČVUT (KOS), nebo na webu 
fakulty/předmětu nejpozději do konce prvního týdne po zahájení výuky předmětu (pokud 
děkan fakulty nestanoví kratší termín). Zápočet se hodnotí slovy „započteno“, 
„nezapočteno“.“. 

 

5. V čl. 9 odstavec 4 zní: 

„(4) Udělení nebo neudělení zápočtu se zapisuje do elektronického informačního systému ČVUT. 
U klasifikovaného zápočtu se do elektronického informačního systému ČVUT zapisuje 
udělený klasifikační stupeň včetně klasifikačního stupně F. Vyučující nebo vedoucím katedry 
pověřená osoba zanese údaj o výsledném udělení/neudělení zápočtu či klasifikaci zápočtu do 
IS ČVUT (KOS) nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu pro jejich splnění stanoveným 
postupem popsaným v odstavci 1 (pokud děkan fakulty nestanoví kratší termín); 
v odůvodněných případech může děkan udělit výjimku.“. 

 

6. V čl. 10 odstavec 3 zní: 

„(3) Za celkovou organizaci zkoušek a vyhlášení pravidel odpovídá vedoucí katedry. Termíny, 
místo zkoušek, jakožto i způsob přihlašování ke zkoušce a forma zkoušek musí být zveřejněny 
učiteli katedry v IS ČVUT (KOS) nejméně 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky 
(pokud děkan fakulty nestanoví delší termín). Na žádost studenta může být vypsán 
i mimořádný zkouškový termín – v takovém případě může být lhůta 7 kalendářních dnů 
zkrácena.“. 

 

7. V čl. 10 odstavce 6 až 10 znějí: 

„(6) Klasifikace zkoušky (včetně případného hodnocení klasifikačním stupněm F) musí být 
zanesena do IS ČVUT (KOS) do 5 pracovních dnů od vykonání zkoušky (pokud děkan fakulty 
nestanoví kratší termín). 

(7) Student má právo výsledek zkoušky nepřijmout. V takovém případě je zkoušejícím hodnocen 
klasifikačním stupněm F. Při klasifikaci v opravném termínu se nepřihlíží k předchozím 
neúspěšným termínům. 

(8) O organizaci zkoušek a o oprávněnosti omluvy při neúčasti na zkoušce rozhoduje učitel 
v souladu s pokyny vedoucího katedry. Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce 
řádně předem neomluví nebo se včas neodhlásí, je hodnocen klasifikačním stupněm F. 
Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů, pokud se student omluví do 
5 pracovních dnů od termínu zkoušky nebo od pominutí překážky bránící omluvě. 
O závažnosti omluvy rozhodne zkoušející. 

(9) Pokud student nebo zkoušející o to požádá, konají se opravné zkoušky před tříčlennou komisí, 
kterou jmenuje děkan na základě návrhu vedoucího katedry. Pokud je přezkoušení formou 
ústní zkoušky, je pořizován audiovizuální záznam, který bude uchován po dobu 60 dnů. 
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V případě písemné zkoušky bude provedeno komisionální hodnocení. Je-li zkoušejícím 
vedoucí katedry, navrhuje a jmenuje komisi děkan. 

(10)  Student má právo se seznámit s opravou písemné zkoušky, nejdéle však do 5 pracovních dnů 
od termínu zanesení klasifikace do IS ČVUT (KOS).“. 

 

8. Článek 11 včetně nadpisu zni: 

„Článek 11 

Klasifikační stupnice 

(1)  Při hodnocení studia se užívá povinně klasifikační stupnice, podle této tabulky: 

 

Klasifikační 

 stupeň  
A B C D E F 

Procentuální 

hodnocení [%] 
<100–90> (90–80> (80–70> (70–60> (60–50> (50–0> 

Číselná 

klasifikace; Zp 

(viz. Čl. 12) 

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

Slovně česky výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Slovně 

anglicky 
excellent very good good satisfactory sufficient failed 

 

(2)  Pro potřeby návaznosti na dřívější stupnici ČVUT platí převodní tabulka: 

". 

9. V článku 13 odstavec 1 zní: 

„(1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia ve studijním programu. Zápis se koná na 
fakultě, na které se uskutečňuje příslušný studijní program, kdy minimálně jeden termín 
zápisu musí daná fakulta realizovat nejdříve 8 týdnů před začátkem akademického roku, do 
kterého se uchazeč zapisuje. Uskutečňuje-li se studijní program na více fakultách, student se 
zapisuje pouze na té fakultě, na které vykonal přijímací řízení. Zápis probíhá v termínech 
stanovených děkanem.“. 

10. V článku 16 odstavec 4 zní: 

„(4) Bakalářská i diplomová práce jsou v případě studijních programů akreditovaných v českém 
jazyce psány v jazyce českém nebo slovenském nebo anglickém. U programů 
akreditovaných v cizím jazyce jsou bakalářské i diplomové práce psány v jazyce výuky nebo 
v jazyce anglickém. Použití jiného světového jazyka, než bylo uvedeno výše u programů 
akreditovaných v českém či cizím jazyce, je možné při schválení vedoucím závěrečné práce 

Původní 
stupnice 

Číselná klasifikace  1 2 3 4 

Slovně  výborně velmi dobře dobře  nevyhověl 

Bodové hodnocení <100–85>  (85–70>  (70–50> (50–0>  

Stupnice 
Číselná klasifikace  1 2 3 4 

Klasifikační stupeň  A C E F 
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a vedoucím katedry. Obhajoba bakalářské práce je součástí státní závěrečné zkoušky 
v bakalářském studijním programu a obhajoba diplomové práce je součástí státní 
závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu. Pokud student neodevzdal 
bakalářskou nebo diplomovou práci v určeném termínu, tuto skutečnost předem písemně 
zdůvodnil a omluva byla děkanem uznána, stanoví děkan studentovi náhradní termín 
odevzdání bakalářské nebo diplomové práce. Pokud se však student řádně neomluvil nebo 
omluva nebyla děkanem uznána, může si student zapsat bakalářskou nebo diplomovou 
práci podruhé.“. 

 

11. V článku 16 odstavec 8 zní: 

„(8) Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo k jejímu 
opakování a do 5 pracovních dnů od tohoto termínu nebo od pominutí překážky bránící 
omluvě se s uvedením důvodu písemně neomluví nebo omluva není děkanem uznána, je 
hodnocen klasifikačním stupněm F. Nedodržení pětidenní lhůty může děkan ze zvlášť 
závažných důvodů, zejména zdravotních, prominout.“. 

 

12. V článku 19 odstavec 7 zní: 

„(7) Disertační práce musí být podána nejpozději do 6 let od zápisu do studia. Studentovi, který 
disertační práci v tomto termínu nepodal a tuto skutečnost řádně neomluvil nebo omluva 
nebyla děkanem uznána, se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 
odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. Studium musí 
být ukončeno do 8 let od zápisu do studia v souladu s čl. 3 odst. 7 a 8. Prodloužit maximální 
dobu studia z důvodů prodlouženého řízení k obhajobě disertační práce může ve výjimečných 
případech děkan.“. 

 

13. V článku 20 odstavec 2 zní: 

„(2) Řád doktorského studia nesmí být v rozporu s tímto předpisem a může stanovit další 
podrobnosti studia v doktorských studijních programech, jako je zejména kreditní systém 
nebo pravidla průběhu studia, lhůty kontroly studia a počet povinných předmětů odlišně od 
ustanovení Čl. 27.“. 

 

14. V článku 34 odstavec 1 zní: 

 „(1) Studium v bakalářských a magisterských studijních programech se řádně ukončuje 
absolvováním studia ve studijním programu, tj. splněním všech podmínek, které musí 
student splnit v průběhu studia ve studijním programu a vykonáním státní závěrečné 
zkoušky. Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška 
nebo její poslední část.“. 

 

15. V článku 36 odst. 6 zní: 

„(6) Lhůta pro podání disertační práce v doktorském studijním programu činí 7 let od zápisu do 
studia, pokud tento zápis proběhl před 1. 11. 2021.“. 

 

 Článek 2 

 

(1) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického 
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v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), Akademickým senátem 
Českého vysokého učení technického v Praze dne 5. května 2021. 

 
(2) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického 

v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.  

 
(3) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického 

v Praze nabývají účinnosti 20. září 2021.  

 

 

 

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 

rektor 


