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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice děkana stanovuje postup a pravidla pro uznávání kontrol studia absolvovaných 

při předchozím nebo souběžném studiu na FSE UJEP, jiných vysokých školách a dle čl. 4 Studijního 

a zkušebního řádu UJEP pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (dále 

jen „SaZ UJEP“). 

2. Kontrolou studia se rozumí zkouška, zápočet a zápočet před zkouškou. 

 

Čl. 2 

Pravidla pro uznávání kontrol studia 

1. Rozhodnutí o uznání kontroly studia se řídí následujícími pravidly: 

a. Děkan fakulty rozhoduje o uznání na základě stanoviska katedry, která zajišťuje výuku uznávaného 

předmětu, a to zpravidla na základě vyjádření vyučujícího uznávaného předmětu (pokud vedoucí 

příslušné katedry nestanoví jinak). 

b. Předpokladem pro uznání je dostačující příbuznost obsahu absolvovaného předmětu s uznávaným 

předmětem posuzovaná dle sylabů předmětů. Dále může být přihlédnuto i k dosaženému hodnocení 

kontroly studia, přičemž hodnocení na hranici úspěšnosti (např. výsledná známka 3, minimální počet 

bodů atd.) nemusí být uznáno.  

c. Uznány mohou být pouze kontroly studia u předmětů, které jsou v rámci studijního plánu povinné, 

povinně volitelné nebo volitelné a nejsou starší 4 let. 

d. Uznání jakékoliv kontroly studia daného předmětu je ve studijní historii studujícího (aktuální 

studium + všechna předchozí studia na FSE UJEP) možné pouze jednou. 

 

Čl. 3 

Postup pro uznávání kontrol studia 

1. Studující žádající o uznání kontroly studia z dříve úspěšně absolvovaného předmětu vyplní Žádost 

o uznání předmětu a osobně ji odevzdá v úředních hodinách na sekretariát katedry, která zajišťuje výuku 

uznávaného předmětu. 

2. V žádosti se uvádí název a kód absolvovaného i uznávaného předmětu. 

a. Pokud byl předmět absolvován na FSE UJEP, tak se k žádosti dokládá splnění předmětu výpisem 

předmětů studijní historie (zápisový list – část A z IS STAG). 

b. Pokud byl předmět absolvován mimo FSE UJEP, tzn. na vysoké škole v České republice 

nebo v zahraničí, tak se k žádosti dokládá splnění předmětu potvrzeným výpisem předmětů 

studijní historie a potvrzený sylabus absolvovaného předmětu. 

3. Žádosti se podávají od 1. do 4. týdne (včetně) výukové části zimního i letního semestru dle aktuálního 

harmonogramu akademického roku. 

a. V rámci 1. semestru studia má studující právo žádat o uznání zkoušky a zápočtu z jakéhokoliv 

povinného, povinně volitelného nebo volitelného předmětu, který dříve kompletně absolvoval 

a je součástí jeho aktuálního studijního plánu. O uznání zápočtu před zkouškou je možné žádat pouze 

u předmětů, které má studující v daném semestru zapsané v IS STAG. 

b. Od 2. semestru studia má studující právo žádat o uznání kontrol studia pouze pro předměty vyučované 

v daném semestru, ve kterém studující o uznání předmětu žádá a má je zapsané v IS STAG. 

4. V případě kladného vyřízení žádosti zapíše referentka studijního oddělení výsledek uznané kontroly 

studia předmětu do IS STAG. V případě nevyhovění žádosti bude vydáno rozhodnutí děkana o zamítnutí 

žádosti. 

 



Čl. 4 

Zvláštní ustanovení pro studující přijaté na základě směrnice děkana č. 1/2022 

a pro absolventy celoživotního vzdělávání na FSE UJEP 

1. Studující přijatý na základě směrnice děkana č. 1/2022 a absolvent celoživotního vzdělávání v rámci 

akreditovaných studijních programů na FSE UJEP si může požádat o uznání všech zkoušek a zápočtů 

u předmětů kompletně absolvovaných v rámci předchozího studia nebo celoživotního vzdělávání 

(dále jen „CŽV“), a to v období od zápisu do studia do 2. týdne (včetně) výukové části zimního semestru 

dle aktuálního harmonogramu akademického roku v 1. roce studia. O uznání zápočtu před zkouškou je 

možné žádat pouze u předmětů, které má studující v daném semestru zapsané v IS STAG, a to dle postupu 

definovaného v čl. 2 a 3 této směrnice. 

a. Studující přijatý na základě směrnice děkana č. 1/2022 vyplní Obecný formulář žádosti a společně se 

zápisovým listem – část A z IS STAG ji osobně odevzdá v úředních hodinách na studijní oddělení 

fakulty. 

b. Studující, který je absolventem CŽV v rámci akreditovaného studijního programu na FSE UJEP 

vyplní Žádost o uznání předmětu z CŽV a společně s kopiemi osvědčení o absolvování CŽV 

a zápisovým listem – část A z IS STAG ji osobně odevzdá v úředních hodinách referentce CŽV.  

2. Pro vyřízení žádosti se stanovuje následující postup. 

a. Pokud studující studuje v totožném studijním programu a zároveň i totožném studijním plánu, 

ze kterého žádá o uznání zkoušek a zápočtů, a byl přijatý na základě směrnice děkana č. 1/2022, 

tak mu budou automaticky všechny kontroly studia uznány. V případě absolventů CŽV v rámci 

akreditovaných studijních programů budou dle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. uznány kredity 

získané v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Předmět 

společně s výsledkem uznané kontroly vloží do IS STAG referentka studijního oddělení, student si 

předmět sám v IS STAG nezapisuje. 

b. Pokud studující studuje v totožném studijním programu, ale liší se studijní plán, např. z důvodu 

změny akreditace, tak mu budou automaticky uznány pouze zkoušky a zápočty u shodných předmětů, 

a to dle postupu uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. a. U rozdílných předmětů bude studující vyrozuměn 

o nutnosti zažádat si o uznání dle postupu definovaného v čl. 2 a 3 této směrnice. 

3. Pokud není tímto článkem stanoveno jinak, tak dále pro studující přijaté dle směrnice děkana č. 1/2022 

a pro absolventy CŽV na FSE UJEP platí stejné podmínky, které jsou stanovené touto směrnicí. 

 

Čl. 5 

Klasifikační stupnice 

1. Pokud byla zkouška, u které se žádá o uznání, klasifikována dle jiné klasifikační stupnice, než která se 

používá na UJEP (číselná čtyřstupňová klasifikační stupnice), tak bude v případě uznání hodnocení 

převedeno následujícím způsobem: 

číselná čtyřstupňová klasifikační stupnice (standard na UJEP) 1 2 3 4 

číselná šestistupňová klasifikační stupnice 1 1,5 2 2,5 3 4 

alfabetická šestistupňová klasifikační stupnice A B C D E F 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice ruší směrnici děkana č. 3/2017 Postup a pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů 

ze dne 1. 11. 2017. 

2. Tato směrnice ruší dodatek č. 1 ze dne 23. 3. 2018 a dodatek č. 2 ze dne 1. 2. 2020 ke směrnici děkana 

č. 3/2017 Postup a pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů. 

3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 27. 9. 2022. 

4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 3. 10. 2022. 


