
Výklad a stanovisko proděkana pro pedagogickou činnost k dotazům studentů FBMI ČVUT 
k problematice udělování zápočtů 

Přehled základních předpisů a dokumentů, kterými se musí řídit pedagogický proces na VŠ:  

1. VŠ zákon 111/98 poslední znění (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/uplne-zneni-zakona-c-
111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-zapracovanymi-novelami ) - zejména Část šestá – 
Studenti  podle §62 (1) d) a podle §63 (2), ale pouze obecně na úrovni práv a povinností 
studentů ve vztahu k vnitřním předpisům dané VŠ, jinak v celém VŠ zákonu není slovo 
zápočet ani jednou uvedeno! Navíc každá VŠ má své vnitřní předpisy a tudíž, co platí např. na 
LF UK, neplatí na ČVUT apod. To se týká jak zápočtů, tak i zkoušek! Na LF bývají také 
realizovány odlišné formy studia předmětů, resp. zakončení jako vícesemestrové předměty, 
kolokvia apod. 

2. Studijní a zkušební řád ČVUT – vnitřní předpis VŠ podle §17 (1) f) podle 1 (SZŘ) (viz 
http://www.cvut.cz/cs/zakladni-dokumenty ) - schválen AS ČVUT a zaregistrován MŠMT ČR. 
Přesně stanovuje podmínky studia na dané VŠ a podmínky mohou být zcela jedinečné v rámci 
ČR!  

3. Směrnice děkana FBMI ČVUT pro daný akademický rok – pokud vnitřní předpis stanoví, že 
určí děkan či fakulta, pak vysvětluje právě tato směrnice, dále jsou zde zmíněná některá 
procesní pravidla specifická pro danou fakultu (viz http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/pravni-
dokumenty) - schválena AS FBMI ČVUT před zahájením daného akademického roku 

Ad 2) 

- Čl. 9 – Způsob zakončení předmětu (zde se vyskytují pojmy udělení zápočtu, udělení 
klasifikovaného zápočtu a vykonání zkoušky), 

- Čl. 12 – Zápočet a klasifikovaný zápočet – jedná se o přesný a jasný text, ze kterého vyplývá, 
že termín na zápočet a klasifikovaný zápočet je jeden! (viz níže vybraný odstavec) 

- 3. Student, kterému nebyl udělen zápočet, může požádat o přezkoumání. Ve věci udělování 
zápočtu, nebo klasifikovaného zápočtu rozhoduje vedoucí katedry. Pokud student nezískal ze 
zapsaného předmětu zápočet nebo klasifikovaný zápočet, může si tento předmět zapsat 
znovu. Pokud i při druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu zápočet 
nezíská, studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a podle čl. 20 odst. 5 písm. 
b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

 
- Čl. 13 – Zkouška – na rozdíl od zápočtu je definován pojem první opravný termín, druhý 

opravný termín a opravná zkouška! To rozhodně neplatí pro zápočet, či klasifikovaný 
zápočet! 

 

Ad 3) 

- Čl. 4 - Studijní plány, průběh studia, zápočty, zkoušky 

Odst. 3 - Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v semestru jsou studentům 
udělovány zpravidla v posledním výukovém týdnu semestru. Student je povinen získat 
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zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v semestru nejpozději do konce 
příslušného zkouškového období. Zápočet uděluje cvičící (ve výjimečných případech, např. 
nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty apod. přednášející, garant předmětu nebo 
vedoucí garantující katedry). V případě, že se jedná o pracovníka, který již nepracuje na ČVUT 
FBMI, musí student řešit tuto situaci výhradně na katedře garantující daný předmět, případně 
obor.  

 

- Čl. 5 – Studijní předměty 1 d 

- povinné zveřejnění požadavků ke zkoušce, podmínek pro udělení zápočtu nebo 
klasifikovaného zápočtu, které schválí vedoucí katedry! 

 

Výklad základních pojmů (viz SZŘ ČVUT): 

- Zápočet - zápočtem se potvrzuje, že student splnil vymezené požadavky, jimiž bylo na začátku 
výuky předmětu udělení zápočtu podmíněno, zápočet je udělován za práci v semestru po 
celou dobu semestru, je tudíž logické, že kdo nesplní podmínky zápočtu, tak nemůže 
opakovaně splnit tyto požadavky (viz SZŘ ČVUT čl. 12). 

 

- Klasifikovaný zápočet - je zápočet, při kterém se splnění na začátku výuky vymezených 
požadavků a úroveň jejich prezentace hodnotí klasifikačním stupněm, totéž, co u zápočtu, 
akorát s klasifikací (viz SZŘ ČVUT čl. 12). 

 

- Zkouška - zkouškou se prověřují znalosti studenta z látky vymezené v dokumentaci předmětu, 
prezentované ve výuce na úrovni odpovídající absolvované části studia a schopnost získané 
poznatky tvůrčím způsobem aplikovat. Míru ovládnutí problematiky hodnotí učitel 
klasifikačním stupněm (na ČVUT A-F). Zkouška může být písemná, ústní nebo písemná a ústní 
(kombinovaná). Zkoušky mohou být i komisionální. (viz SZŘ ČVUT čl. 13) 

 

Závěr: 

Existuje pouze jeden termín pro udělení zápočtu (i klasifikovaného zápočtu). A to podle podmínek 
vyhlášených na začátku semestru a zveřejněných na www stránce předmětu, které definuje směrnice 
děkana. Jediná možnost, jak zvrátit výsledek typu neudělení zápočtu nebo hodnocení kl.z stupněm F, 
je absolvovat tzv. přezkumné řízení, o které student musí požádat neprodleně a rozhoduje přímo 
vedoucí katedry, která daný předmět zajišťuje. Tato alternativa musí být v žádosti o přezkoumání 
řádně zdůvodněna (např. nedodržení podmínek vyhlášených na začátku semestru, špatná klasifikace, 
nesrovnalosti v testu a pod.). V případě, že nebude důvod uveden, nebude přezkumné řízení 
zahájeno a žádost bude automaticky zamítnuta. Proti rozhodnutí vedoucího katedry se může student 
odvolat k děkanovi fakulty, který s definitivní platností rozhodne (viz § 68 zákona č. 111/1998 Sb.). 

POZOR na záměnu přezkoumání (zápočet, kl. z) a komisionálního přezkoušení (platí pouze pro 
zkoušky a student musí mít volný, tj. nevyčerpaný termín, pokud nemá, nemůže být toto přezkoušení 
realizováno). 



Souhrn doporučení: 

1. Mnoho studentů na FBMI ČVUT se domnívá, že zde platí stejné studijní předpisy, jako na jiné 
VŠ, což je zásadní omyl. Je potřeba si přečíst jak SZŘ ČVUT, tak i Směrnici děkana!  

2. Pokud si někdo není jistý tím, co je uvedeno ve výše uvedených dokumentech, má možnost 
navštívit proděkana pro pedagogickou činnost v konzultačních hodinách nebo studijní 
oddělení v úředních hodinách. Rozhodně nikomu neprospěje šíření různých nepravdivých 
domněnek. Spíše naopak! 

3. Na každé katedře je vždy dostatečně zkušený pracovník (typicky zástupce vedoucího 
katedry), který dokáže poradit každému studentovi. 

4. Zcela jistě by věci prospělo, aby se zápočet neomezoval pouze na jeden test a to ještě 
v posledním týdnu semestru. Taková forma nemůže prokázat soustavnou práci v semestru. 
Tento požadavek je optimální řešit při hodnocení ankety studentů a na setkání s garanty 
oborů. 
  

V Kladně dne 29.4.2013, zpracoval doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost 
FBMI ČVUT 


