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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 (zákon o vysokých školách), 

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. 3 odst. 1 větě druhé se na konec doplňují slova „po projednání s děkany opatřením“.

2. V čl. 3 odst. 2 větě první se za slova „letní semestr“ vkládá čárka a slova „presemestrální 

období“ a věta druhá zní: „Začátky semestrů, presemestrálního období, prázdnin a další 

podrobnosti o dělení akademického roku stanoví rektor opatřením.“.

3. V čl. 3 odst. 3 větě první se za slovo „praxí“ vkládá čárka a slova „období pro zápisy 

předmětů“ a slova „týkající se dělení semestru“ se zrušují.

4. V čl. 3 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:

„5. Studijní pobyt na jiné, zpravidla zahraniční, vysoké škole organizovaný v rámci 

daného studia univerzitou je součástí tohoto studia.“.

5. V čl. 4 odst. 1 věta druhá zní: „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 akreditaci tohoto studijního programu nebo 

v mezifakultní dohodě, pokud akreditace umožňuje zápis na více fakultách.“.

6. V čl. 4 odst. 2 větě první se za slovo „studiu“ doplňuje čárka a slova „není-li tento výkaz 

na fakultě veden pouze v elektronické podobě“.

7. V čl. 4 odst. 2 větě třetí se středník a slova „termíny slavnostních imatrikulací stanoví pro 



Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Studijního a zkušebního řádu

2

jednotlivé fakulty rektor“ zrušují.

8. V čl. 4 odst. 3 se na konec doplňují věty, které znějí: „Doporučený průběh studia 

studijního programu, případně studijního oboru obsahuje navrhovaný, konkrétní průběh 

studia odpovídající studijnímu plánu včetně doporučeného pořadí předmětů a kontrol 

studia a jejich zařazení do jednotlivých úseků studia v rámci standardní doby studia. 

Studijní plány a doporučené průběhy studia studijních programů a studijních oborů se 

zveřejňují prostřednictvím sítě Internet.“.

9. V čl. 4 odst. 7 se na konec doplňují věty, které znějí: „Povinně volitelné předměty jsou 

studijním plánem studijního programu, případně studijního oboru přiřazeny do jedné nebo 

více skupin. Studijní plán může též stanovit, že z některých skupin povinně volitelných 

předmětů si student může jednu nebo více skupin vybrat (výběr specializace v daném 

studijním programu a oboru). Profilaci studijního programu a oboru na specializace 

projednává vědecká rada fakulty; názvy specializací musí být uvedeny ve vnitřním 

předpise fakulty podle čl. 19 odst. 1.“.

10. V čl. 4 odst. 8 větě první se slova „doporučených studijním plánem“ nahrazují slovy 

„obsažených v doporučeném průběhu studia“ a věta druhá zní: „Při dodržení 

doporučeného průběhu studia student získá při splnění všech studijních povinností 

v daném úseku studia třicet kreditů, je-li úsekem studia semestr, nebo šedesát kreditů, je-li 

úsekem studia ročník.“.

11. V čl. 4 odst. 9 větě první se na konec doplňují slova „prováděná na konci aktuálního úseku 

studia“ a ve větě druhé se slova „studijním plánem“ zrušují.

12. V čl. 4 odst. 12 se za větu první vkládá nová věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1 

zní: „Žádosti o přiznání individuálního studijního plánu v souvislosti s péčí o dítě studenta 

v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené1), děkan vyhoví vždy, přičemž 

průběh a podmínky tohoto plánu stanoví tak, aby došlo k prodloužení lhůt pro plnění 

studijních povinností nejméně o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské 

dovolené1).

1) § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.“.

13. V čl. 4 odst. 12 se za větu třetí vkládá nová věta, která zní: „Doba, po kterou by jinak 

trvalo čerpání mateřské dovolené1) podle věty druhé, se při posuzování skutečností ve 

smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b) neuplatní.“.

14. V čl. 4 odst. 14 se na konec doplňují slova „a studijního oboru“.

15. V čl. 5 odst. 2 větě první se na konec doplňuje středník a slova „jde-li o přerušení studia 

na žádost studenta, přerušuje se studium zpravidla na dobu do konce určeného semestru 

nebo akademického roku, ustanovení odstavce 9 tímto není dotčeno“ a ve větě druhé se 

slova „nejméně na dobu jednoho semestru“ nahrazují slovy „na dobu do konce určeného 

semestru nebo akademického roku, ustanovení odstavce 9 tímto není dotčeno“.

16. V čl. 5 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami, které znějí: „Pokud student o přerušení studia 

požádá z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po kterou by jinak trvala 

mateřská nebo rodičovská dovolená studenta1), nebo z vážného zdravotního důvodu anebo 
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z důvodu náhle vzniklé mimořádně tíživé sociální situace, děkan této žádosti vyhoví; takto 

lze studium přerušit zpravidla na dobu do konce určeného semestru nebo akademického 

roku. Doba přerušení studia podle předchozí věty ani doba přerušení studia z vlastního 

podnětu děkana podle věty první se při počítání lhůt ani při posuzování skutečností ve 

smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b) neuplatní.“.

17. V čl. 5 odst. 5 větě první se za slova „podle odstavce 3“ vkládají slova „nebo odstavce 4“.

18. V čl. 5 odst. 8 se za slovo „studium“ vkládají slova „v bakalářském studijním programu“.

19. V čl. 5 odst. 9 větě druhé se slova „vysokou školu“ nahrazují slovy „na univerzitu podle 

čl. 4 odst. 1“ a za slova „ve které bylo“ se vkládá slovo „toto“.

20. V čl. 6 odst. 1 větě první se za slovo „semináře“ vkládá čárka a slovo „prosemináře“, za 

slovo „stáže“ se vkládá čárka a slovo „soustředění“ a za slovo „exkurze“ se vkládá čárka a 

slova „terénní práce“.

21. V čl. 6 odst. 2 větě první se za slova „má student“ vkládají slova „v období určeném pro 

zápisy předmětů“.

22. V čl. 6 odst. 3 se na konec doplňuje věta, která zní: „Předmět je určen tímto 

identifikačním kódem, počtem semestrů výuky podle věty první, přiřazeným počtem 

kreditů, podobou výuky podle odstavce 1 a formou kontroly studia předmětu podle 

odstavce 9.“.

23. V čl. 6 odst. 5 se slova „Ve studijním plánu může být“ nahrazují slovy „Fakultou 

garantující výuku předmětu může být v souladu se studijními plány studijních programů 

nebo studijních oborů, ve kterých je daný předmět uveden jako povinný nebo povinně 

volitelný,“.

24. V čl. 6 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno e) se doplňuje

písmeno f), které zní: „f) uvedeno, že absolvováním předmětu je z hlediska plnění 

studijního plánu studijního programu nebo oboru považován za absolvovaný jiný předmět 

nebo jiné předměty.“.

25. V čl. 6 odst. 6 větě první se slova „studijním plánem“ nahrazují slovy „průběhem studia“.

26. V čl. 6 odst. 9 se na konec doplňuje věta, která zní: „Kontrola studia předmětu zapsaného 

v daném úseku studia může probíhat nejpozději do konce akademického roku, ve kterém 

student v daném úseku studia studoval; vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může 

stanovit tuto lhůtu odlišně.“.

27. V čl. 6 odst. 11 se na konec doplňuje věta, která zní: „Úspěšným absolvováním těchto 

kontrol studia předmětu se rozumí získání klasifikace „prospěl“ nebo „započteno“.“

28. V čl. 6 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

„13. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 stanoví počet opravných možností získání 

kolokvia, zápočtu, klauzurní práce nebo klasifikovaného zápočtu, nebo stanoví, že tento 

počet určuje vyučující daného předmětu.“.

Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 14 až 18.

29. V čl. 6 odst. 14 větě první se slova „stanoví studijní plán“ nahrazují slovy „jsou v souladu 

se studijním plánem stanoveny v anotaci předmětu a elektronicky se zveřejňují“ a ve větě 
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druhé se slova „14 až 16“ nahrazují slovy „15 až 17“ a za slova „soubornou zkoušku“ se 

vkládají slova „a rozdílovou zkoušku“.

30. V čl. 6 odst. 16 se na konec doplňuje středník a slova „úspěšným absolvováním zkoušky 

se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“ “ a ve větě druhé se 

slova „ze všech konaných zkoušek“ nahrazují slovy „ze všech v rámci daného studia 

konaných zkoušek (odstavec 9 písm. e) ), souborných zkoušek“.

31. V čl. 6 odst. 17 větě druhé se slova za středníkem nahrazují slovy „alespoň dva termíny 

spadající do zkouškového období musí být vypsány před začátkem tohoto období“ a za 

větu druhou se vkládá nová věta, která zní: „Další termíny zkoušky lze vypsat s nejméně 

dvoutýdenním předstihem; v odlišné lhůtě lze termín zkoušky vypsat pouze se souhlasem 

studentů, pro které je určen.“.

32. V čl. 6 se za odstavec 17 vkládá nový odstavec 18, který zní:

„18. Počet kreditů přiřazený danému předmětu student získá absolvováním daného 

předmětu, kterým se rozumí úspěšné absolvování kontroly studia předmětu v období 

určeném podle čl. 3.“.

Dosavadní odstavec 18 se označuje jako odstavce 19.

33. V čl. 6 odst. 19 se na konec doplňuje věta, která zní: „Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 

odst. 1 může lhůtu podle věty první zkrátit, nikoliv však na méně než na dobu rovnající se 

standardní době studia studijního programu, ve kterém student studuje, zvětšené o dva 

roky.“.

34. V čl. 7 odst. 4 se na začátek vkládají věty, které znějí: „Státní zkouška a její část se 

klasifikuje obdobně jako zkouška. Na klasifikaci se usnášejí všichni přítomní členové

komise.“.

35. V čl. 7 odst. 5 větě první se na konec doplňuje čárka a slova „případně studijním oborem; 

tématické okruhy mohou být též dány specializací (odstavec 7 písm. b) )“.

36. V čl. 7 odst. 5 větě druhé se na konec doplňuje středník a slova „text práce lze upravovat 

pouze do jejího odevzdání k obhajobě, s výjimkou errat“.

37. V čl. 7 odst. 7 písmeno b) zní: „b) získání minimálního počtu kreditů ze stanovené nebo 

vybrané skupiny nebo skupin povinně volitelných předmětů (čl. 4 odst. 7 věta poslední) 

stanovených pro tuto část státní zkoušky studijním plánem; umožňuje-li studijní plán pro 

část státní zkoušky výběr z více tématických okruhů, může též stanovit, že tento výběr 

musí odpovídat vybrané skupině povinně volitelných předmětů“.

38. V čl. 7 odst. 8 se na konec doplňuje věta, která zní: „Minimálním počtem kreditů 

z povinně volitelných předmětů se rozumí součet minimálního počtu kreditů ze skupin 

povinně volitelných předmětů, které student podle studijního plánu musí absolvovat, a ze 

studijnímplánem předpokládaným výběrem z dalších skupin povinně volitelných 

předmětů.“.

39. V čl. 7 odst. 9 věta druhá až čtvrtá znějí: „Každý tento termín se s přesným časovým 

určením nejméně dva týdny předem zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve 

kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce 
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předem. Termíny musí být vypsány tak, aby tím, v souvislosti se lhůtou podle odstavce 10, 

nebylo dotčeno právo studenta na řádný a dva opravné termíny státní zkoušky nebo její 

části. Nedostaví-li se student k termínu státní zkoušky nebo její části, na který je přihlášen, 

bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této věty nezakládá nárok na vypsání 

zvláštního termínu.“.

40. V čl. 7 odst. 11 se za slova „výsledná klasifikace“ vkládají slova „podle odstavce 4“ a 

slova „případné další podmínky“ se nahrazují slovy „případné přísnější nebo další 

podmínky stanovené“.

41. V čl. 8 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní. „Individuální studijní plán 

obsahuje zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších 

tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných 

stáží anebo pedagogických aktivit.“.

42. V čl. 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„3. Žádosti o změnu individuálního studijního plánu v souvislosti s péčí o dítě studenta 

v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené1), se vyhoví vždy, přičemž tato 

změna se stanoví tak, aby došlo k prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností 

nejméně o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené1). Doba, po kterou 

by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené1), se při posuzování skutečností ve smyslu čl. 12 

odst. 1 písm. b) neuplatní.“.

Dosavadní odstavce 3 až 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

43. V čl. 8 odst. 4 se za slovo „které“ vkládají slova „spolu s odůvodněním předkládá školitel 

a následně projednává a“.

44. V čl. 9 odst. 3 se slova „nejméně na dobu jednoho semestru“ nahrazují slovy „na dobu do 

konce určeného semestru nebo akademického roku“.

45. V čl. 9 odstavec 6 zní:

„6. Na průběh, kontroly studia a přerušení studia v doktorském studijním programu se 

vztahují ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 odst. 1, odst. 2 věty první, třetí a čtvrté, odst. 4, 5 

a odst. 6 věty první a čl. 6 odst. 1 až 3, 5 až 7, odst. 8 písm. a), odst. 9 až 11, odst. 13 až 15 

a odst. 19 obdobně s tím, že předmětům určeným výhradně studentům doktorských 

studijních programů nemusí být přiřazen počet kreditů a kontrola studia předmětu formou 

klasifikovaného zápočtu se neuplatňuje.“.

46. V čl. 10 odstavce 1 až 8 znějí: „

1. Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí pro státní doktorskou zkoušku. 

2. Průběh a vyhlášení výsledků státní doktorské zkoušky jsou veřejné.

3. Předsedu a členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku po projednání 

v oborové radě jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků schválených 

vědeckou radou fakulty. Předseda je členem zkušební komise pro státní doktorskou 

zkoušku, členem je zpravidla i školitel, alespoň jeden člen není členem akademické 

obce fakulty. Další členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku může 

jmenovat ministerstvo.
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4. O konání státní doktorské zkoušky se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo 

v zastoupení jiný člen zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a nejméně jeden 

další člen; počet přítomných členů při konání státní doktorské zkoušky nesmí být 

menší než tři. Pro jeden studijní program (studijní obor) lze zřídit více zkušebních 

komisí pro státní doktorskou zkoušku. 

5. Státní doktorská zkouška se klasifikuje "prospěl/a" - "neprospěl/a" a lze ji opakovat 

jen jednou. Na klasifikaci se usnášejí všichni přítomní členové zkušební komise pro 

státní doktorskou zkoušku. Skládá-li se státní doktorská zkouška z více tématických 

okruhů, je zpravidla podkladem její klasifikace hodnocení z těchto okruhů.

6. Státní doktorskou zkoušku nelze skládat, je-li se studentem vedeno disciplinární řízení 

ve kterém disciplinární komise navrhla sankci vyloučení ze studia, děkan svým 

rozhodnutím neuložil sankci mírnější, nebo věc nevrátil komisi zpět, ani rektor 

rozhodnutí děkana nezrušil. 

7. Řádný a opravný termín konání státní doktorské zkoušky stanoví děkan. Každý tento 

termín se s přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na úřední 

desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce 

zveřejní nejméně tři měsíce předem. Po dohodě se studentem je možné termín státní 

doktorské zkoušky stanovit individuálně, bez ohledu na tuto lhůtu.

8. Pro jmenování předsedy a členů komise pro obhajobu disertační práce platí ustanovení 

odstavců 1 až 7 obdobně. Komise pro obhajobu disertační práce ustanoví dva 

oponenty, kteří vypracují posudek předložené disertační práce. Vnitřní předpis fakulty 

podle čl. 19 odst. 1 může stanovit, že se za určitých podmínek ustanovuje oponentů 

více. Pokud komise pro obhajobu disertační práce stanovila klasifikaci "neprospěl/a", 

určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné 

nejdříve za šest měsíců.“.

47. V čl. 11 odst. 2 se ve větě třetí na konec doplňuje středník a slova „v dodatku k diplomu

se vždy uvede případná absolvovaná specializace v bakalářském nebo magisterském 

studijním programu“.

48. V čl. 11 odst. 4 písm. b) se slova „zubní lékař“ nahrazují slovy „doktor zubního lékařství“.

49. V čl. 19 odst. 1 se za slova „čl. 4 odst. 5“ vkládá čárka a slova „čl. 4 odst. 7“, za slova „čl. 

6 odst. 7“ se vkládá čárka a slova „čl. 6 odst. 9“, za slova „čl. 6 odst. 10“ se vkládá čárka a 

slova „čl. 6 odst. 13“, za slova „čl. 6 odst. 15“ se vkládá čárka a slova „čl. 6 odst. 19“ a za 

slova „čl. 7 odst. 11“ se vkládá čárka a slova „a čl. 10 odst. 8“.

50. V čl. 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„4. Opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje akademický senát univerzity, může stanovit 

základní náležitosti příslušných dohod o meziuniverzitním studiu uzavřených podle čl. 22 

odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. V odůvodněných případech může opatření 

rektora, ke kterému se vyjadřuje akademický senát univerzity, stanovit též výjimky 

z pravidel studia určených tímto řádem platné pro studium v rámci mezinárodního

společného studijního programu typu joint-degree, multiple-degree nebo cotutelle.“.
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Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

Čl. 2 

Zvláštní ustanovení

Podle čl. 3 odst. 2 Změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 

28. dubna 2006 lze v případě studentů doktorských studijních programů postupovat nejdéle do 

posledního dne akademického roku 2017/2018.

Čl. 3

Přechodná ustanovení

1. Neodpovídá-li stávající znění vnitřního předpisu fakulty podle čl. 19 odst. 1 Studijního 

a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu 

Univerzity Karlovy v Praze ve znění toto změny, předloží orgány fakulty návrh změny 

vnitřního předpisu fakulty nejpozději do 31. října 2013.

2. Stanoví-li ve smyslu čl. 3 odst. 2 Změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 

v Praze ze dne 28. dubna 2006 vnitřní předpis fakulty, že u studentů doktorských 

studijních programů zapsaných ke studiu před 1. květnem 2006 upravují jejich práva 

a povinnosti v oblasti studia a popřípadě též organizaci jejich studia dosavadní předpisy, 

lze podle takového ustanovení vnitřního předpisu fakulty postupovat nejdéle do 

posledního dne akademického roku 2017/2018.

Čl. 4

1. Tato změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) 

byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. dubna 2013.

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1)

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2013/2014,

s výjimkou čl. 1 bodů 12 a 16, které nabývají účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

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

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 11. června 2013.




