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Studijní a zkušební řád 

Vysokého učení technického v Brně 
 

    Akademický senát Vysokého učení technického v Brně schválil dne 30. června 2017 tento 

Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně. 

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo tento vnitřní předpis dne 31. 7. 

2017 pod čj. MSMT-21009/2017 a registraci doplnilo o Dodatek 1 ke dni 27. července 2018 

pod čj. MŠMT-23338/2018. 

 

Výňatek týkající se maximální doby studia a přerušení 

v bakalářském a navazujícím magisterském studiu 

a některých návazných jevů 

Článek 4 

Doba studia 

1. Standardní doba studia je doba studia stanovená akreditací studijního programu vyjádře-

ná v rocích nebo semestrech, za kterou by měl student při průměrné studijní zátěži studium 

ukončit. 

2. Skutečná doba studia je doba, která uplynula od zápisu do studia v konkrétním studijním 

programu bez započítání doby, ve které bylo toto studium přerušeno. 

3. Maximální doba studia je dvojnásobkem standardní doby studia. Do maximální doby 

studia se nepočítá doba přerušení podle čl. 18 odst. 7. 

4. Student bakalářského a magisterského programu je povinen řádně ukončit studium během 

maximální doby studia. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby 

studia, bude mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při 

rozhodování v této věci se použije § 68 zákona. Ze závažných důvodů může děkan na žá-

dost studenta maximální dobu studia prodloužit. O udělení výjimky bude student vyrozu-

měn prostřednictvím Informačního systému VUT (dále jen „IS VUT“). 

5. Student doktorského studijního programu je povinen odevzdat disertační práci během maximální doby studia. 

Neodevzdá-li student disertační práci během maximální doby studia, je mu studium ukončeno podle § 56 

odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se použije § 68 zákona. Ze závažných důvodů 

může děkan na žádost studenta maximální dobu studia prodloužit. O udělení výjimky je student vyrozuměn 

prostřednictvím Informačního systému VUT (dále jen „IS VUT). 

 

Článek 16 

Průběžná kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu 

Výňatek z článku 16 

1. V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student zís-

kal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním 

plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž ab-

solvování je pro daný studijní program povinné. Pokud některou z těchto podmínek ne-

splní, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodo-

vání v této věci se vztahuje § 68 zákona.  

 

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/norma-d149085
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Článek 18 

Přerušení studia 

1.  Děkan může studentovi přerušit studium, a to na žádost studenta nebo z moci úřední. 

2.  Studium se zpravidla přerušuje na dobu celých semestrů zvětšenou o zbývající část semest-

ru, v němž byla žádost podána. Přerušení studia se zpravidla ukončuje k začátku semestru. 

3.  Studium lze přerušit i opakovaně. Součet skutečné doby studia a období přerušení to-

hoto studia nesmí překročit maximální dobu studia příslušného studijního programu. 

4.  Děkan studium na základě žádosti přeruší, splnil-li student podmínky kontroly studia 

podle čl. 16 a získal tak právo zápisu do dalšího úseku studia. 

5.  Přerušení studia v průběhu prvního semestru studia je možné pouze ve výjimečných 

případech, zejména z důvodů zdravotních. 

6.  Děkan může z moci úřední přerušit studium v případě, že student neuhradí splatný peněžní 

závazek vůči VUT, zejména poplatky stanovené v souladu s § 58 odst. 3 a 4 zákona. Před 

zahájením řízení o přerušení studia může děkan využít svého oprávnění dle čl. 63 odst. 3 

písm. d) a předvolat studenta k projednání věci. Studium bude přerušeno na dobu, která 

studentovi zbývá do vyčerpání maximální doby studia. Dojde-li k zaplacení poplatku a po-

žádá-li osoba o ukončení přerušení studia, děkan této žádosti vyhoví a rozhodne o ukončení 

přerušení studia.  

7.  Děkan přeruší studium na základě žádosti v případě, že student o přerušení požádá z důvo-

du těhotenství, porodu či rodičovství nebo v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazu-

jící péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku nebo 

právních předpisů upravujících státní sociální podporu, a to po celou uznanou dobu rodi-

čovství podle § 54 odst. 2 zákona. 

8.  Děkan přeruší studium na základě žádosti studentovi, který byl u státní závěrečné zkoušky 

hodnocen stupněm „F“, a to až do doby jejího opakování. 

9.  Osoba, které bylo studium přerušeno, je povinna hlásit fakultě skutečnosti rozhodné pro 

přerušení studia a jeho trvání. 

10. Dnem přerušení studia přestává být osoba studentem, přičemž dnem ukončení přerušení 

studia jí vzniká právo opětovného zápisu do studia. Ustanovení čl. 17 odst. 6 se použije 

obdobně. 

11. Děkan ukončí přerušení studia na písemnou žádost osoby, které bylo studium přerušeno, 

nebo z moci úřední, pominou-li důvody pro přerušení studia, a to tak, aby osoba po opě-

tovném zápisu do studia mohla studovat bez dalších úprav průběhu studia. 

12. Doba přerušení studia podle odst. 7 a doba, po kterou bylo studium přerušeno z vážných 

zdravotních důvodů, se nezapočítává do celkové doby přerušení studia podle odst. 3. 

Článek 23 

Státní závěrečná zkouška 

1. Státní závěrečnou zkoušku lze konat, pokud student splnil všechny studijní povinnosti pře-

depsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů stanovený 

v čl. 22 a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou, resp. bakalářskou práci, pokud je 

součástí studijního plánu. 

2. Student je povinen vykonat státní závěrečnou zkoušku nejpozději v druhém akade-

mickém roce následujícím po akademickém roce, ve kterém splnil podmínky stanovené 
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v odstavci 1. Pokud student v této době nevykoná státní závěrečnou zkoušku, je mu studi-

um ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Děkan může v odůvodněných případech 

povolit pozdější vykonání státní závěrečné zkoušky. 

3. Obsah a členění státní závěrečné zkoušky určuje studijní program. Pravidla pro organizaci 

a průběh státních závěrečných zkoušek stanoví vnitřní norma dle čl. 51. 

4. Státní závěrečnou zkoušku nebo kteroukoli její část lze jednou opakovat. Student opakuje 

jen tu část, ze které byl klasifikován stupněm „F“.   

5. Poslední část státní závěrečné zkoušky lze konat nejpozději do konce maximální doby 

studia ve studijním programu. Pokud student do této doby nevykoná státní závěreč-

nou zkoušku, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při 

rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

6. Průběh a vyhlášení výsledků státní závěrečné zkoušky jsou veřejné. O průběhu státní závě-

rečné zkoušky je veden protokol, do kterého se uvádí průběh a hodnocení obhajoby diplo-

mové nebo bakalářské práce a ostatních částí státní závěrečné zkoušky a celková klasifika-

ce státní závěrečné zkoušky podle čl. 26. Přílohou protokolu je posudek oponentů 

a hodnocení vedoucího bakalářské nebo diplomové práce. Formu protokolu stanoví vnitřní 

norma VUT. 

 
    Připravil Eysselt M., 2018-08-06, 2018-11-15 

 


