
Směrnice děkana k novelizaci Studijního a zkušebního řádu ČVUT 
k 1.10. 2015 

 

 

K 1.10. 2015 byl novelizován Studijní a zkušební řád (SZŘ) ČVUT a tím pozbývá planost PPSP. 

V této souvislosti je tedy vydána tato Směrnice děkana 2015_3, který přejímá specifické úpravy 

pro FEL z PPSP. 

 

Studijní plány 

 

 

1.  Vedoucí katedry může povolit skládat zkoušku i před řádným zkouškovým obdobím. 

2.  Výuku v kombinované formě studia koordinují a ke studijním záležitostem se vyjadřují 

děkanem jmenovaní vedoucí učitelé ročníků , kteří před každým semestrem s 

dostatečným předstihem zveřejní rozvrhy. 

3.  V rozhodnutí o přijetí do magisterského studijního programu mohou být uvedeny 

individuální podmínky absolvování předmětů z bakalářského studijního programu 

a tyto předměty předepsány k absolvování v rámci studijního plánu. 

 

 

Studijní předměty 

 

4.  Vedoucí katedry zajistí před zahájením semestru pro každý předmět katedry 

zveřejnění: 

a.  časoveho plánu přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na 

 jednotlivých formách výuky; 

b.  harmonogramu průběžné kontroly studia a její hodnocení, 

c.  požadavků ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného 

 zápočtu 

d.  seznamu doporučené studijní literatury, 

e.  způsobu hodnocení během semestru a podíl zkoušky na celkovém hodnocení, 

f.  požadavků k případnému vstupnímu testu 

g.  způsobu konzultací k předmětu. 

5.  Vedoucí katedry zajistí nejméně jeden týden před začátkem zkouškového období 

vypsání a zveřejnění dostatečného množství zkouškových termínů v průběhu 

celého zkouškového období. Poslední zkouškový termín musí být řádně vyznačený a 

zpravidla je vypsán v posledním týdnu zkouškového období. 

 

 

Zápis předmětů 

 

6.  Při zápisu do semestru je student povinen si zapsat předměty studijního plánu v 

rozsahu minimálně 20 kreditů (15 kreditů každém semestru prvního ročníku 

bakalářského studijního programu) a nejméně jeden povinný předmět. Výjimku tvoří 

studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž 

celkový součet kreditů (bez započítání předmětu Bakalářská/Diplomová práce) je 

https://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/studijni-rad.pdf
https://www.fel.cvut.cz/rozvoj/predpis_provadeni_stprg_uprava2014.pdf


nižší než 20 ; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán, si zapíší všechny 

chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, tedy včetně předmětu 

Bakalářská/Diplomová práce (případně i další předměty dle své volby). 

7.  Jeli předmět vyučován ve více variantách (zejména jazykových), jsou všechny 

varianty při počítání zapsání považovány za tentýž předmět. 

8.  Student je povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty 

potřebné pro úspěšné ukončení studia. 

9.  Při zápisu předmětů mají přednost studenti, v jejichž studijním plánu je daný 

předmět povinný. 

10. Před zápisem do semestru se zpravidla koná předběžný zápis předmětů. Předběžným 

zápisem předmětů student deklaruje zájem o studium předmětů v následujícím 

semestru. Předběžným zápisem lze vyznačit předměty v rozsahu 15 až 40 kreditů. 

Studentovi, který si předběžně nezapsal předmět, nebude v případě nedostatečné 

kapacity předmět v období řádných zápisů zapsán. V případě převisu poptávky 

rozhoduje o zařazení do předmětu vedoucí katedry. 

11. Zapsané předměty lze do dvou týdnů po zahájení výuky v semestru zrušit na žádost 

studenta. Student si může v tomto období prostřednictvím studijního oddělení zapsat 

další předměty, umožňuje-li to jejich kapacita. Po dvou týdnech se všechny zapsané 

předměty stávají závaznými pro tento semestr a žádný další předmět již nelze zapsat 

ani zrušit. Zápis předmětu lze pak v průběhu semestru úředně zrušit jen z vážných 

a prokazatelných důvodů a se souhlasem vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. 

 

 

Povinnosti a práva studentů 

12. Povinnosti studentů 

a. Student má zejména tyto povinnosti: 

i. dodržovat platné zákony ČR, akademický slib, Statut ČVUT, Statut FEL a 

ostatní vnitřní předpisy ČVUT a FEL, zejména Studijní a zkušební řád pro 

studenty ČVUT a Disciplinární řád pro studenty ČVUT 

ii.  plnit studijní povinnosti vyplývající ze studijního programu, 

iii.  dodržovat, předpisy o ubytování na kolejích a předpisy o stravování v 

menzách, 

iv.  dodržovat bezpečnostní předpisy. 

b.  Student je povinen sledovat informace na webu FEL a řídit se pokyny v 

nich uvedenými. 

c.  Student je povinen seznámit se s úředně přiděleným uživatelským jménem 

(username) a heslem ČVUT a tyto chránit před zneužitím. Dále je povinen 

využívat relevantní funkce informačního systému a sledovat zprávy zaslané 

na jeho úředně stanovenou adresu elektronické pošty, z níž je povinen 

korespondovat nejen v rámci FEL, ale i celého ČVUT. 

d.  Po celou dobu studia je student povinen uvádět na studijním oddělení 

veškeré změny svých osobních údajů včetně adresy trvalého bydliště. 

Případnou adresu přechodného bydliště (kontaktní adresu) i číslo svého 

  



bankovního účtu oznamuje student fakultě přímým vložením těchto údajů do 

databáze KOS. 

e.  V případě nepřítomnosti na cvičení je student povinen se neprodleně 

omluvit vyučujícímu. 

13. Práva studentů 

a.  Student má právo výběru učitele studijního předmětu vyučovaného více 

učiteli, pokud to dovolí kapacita poslucháren a úvazek učitele. 

b.  Student má právo účastnit se ankety pro hodnocení studia a seznámit se se 

všemi výsledky této ankety. 

c.  Vynikající studenti mají právo požádat o zařazení do diferencovaného studia, 

ve kterém je jim poskytována zvláštní péče. O zařazení rozhodne proděkan na 

základě studijních výsledků. Studenti diferencovaného studia se těší zvláštním 

privilegiím určeným rozhodnutím děkana. 

 

Projednáno AS FEL 9.10.2015       prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. 

děkan 


