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SMĚRNICE Č. 1/2019 

REGISTRACE PŘEDMĚTŮ A INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁNY V PŘEDMĚTECH 

V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIU NA FIT VUT  

Článek 1 

Pravidla pro registraci předmětů 

1. Student si musí nejdříve zaregistrovat a následně zapsat opakované povinné předměty a opakované 
povinně volitelné předměty (jedná-li se o skupinu předmětů s povinnou volitelností, lze si vybrat 
libovolný z nich). Dále si student registruje a zapisuje předměty povinné a povinně volitelné ze 
studijního plánu pro příslušný ročník. Až pak si může registrovat a zapsat předměty volitelné. Pokud 
si student pro daný semestr nezaregistruje a následně nezapíše všechny povinné a povinně volitelné 
předměty z příslušného studijního plánu (vyjma předmětů Semestrální projekt, Bakalářská práce 
a Diplomová práce), smí si v tomto semestru zaregistrovat a zapsat nejvýše jeden volitelný předmět. 

2. Student si musí zaregistrovat a zapsat v akademickém roce nejméně 30 kreditů (nebo 15 kreditů, 
pokud studuje pouze jeden semestr), aby mohl pokračovat ve studiu. Výjimkou je závěr studia, kdy 
si student zapisuje pouze tolik předmětů, aby splnil požadované minimum kreditů pro daný studijní 
program. 

3. Student si smí zaregistrovat a zapsat pro akademický rok (nepřekročí-li celkový počet kreditů za celé 
studium stanovený v odstavci 4) nejvýše 65 kreditů vyjma následujících případů: 

a) Pokud student v akademickém roce studuje pouze jeden semestr, smí si zaregistrovat 
a zapsat nejvýše 35 kreditů, přičemž se na něj pravidla uvedená v písmenech b) až e) 
nevztahují. 

b) Student, který nepřekročí standardní dobu studia a v rozhodném období úspěšně zakončil 
všechny zapsané předměty (připouští se jeden povinný nebo povinně volitelný neúspěšně 
zakončený předmět), čímž získal nejméně 20 kreditů za semestr rozhodného období, si 
může zaregistrovat a zapsat nejvýše 70 kreditů. 

c) Student, který nepřekročí standardní dobu studia a v rozhodném období úspěšně zakončil 
všechny zapsané předměty, čímž získal nejméně 20 kreditů za semestr rozhodného období, 
a jeho studijní průměr za rozhodné období nepřesahuje hodnotu 2,00, si může zaregistrovat 
a zapsat nejvýše 75 kreditů. 

d) Student, který nepřekročí standardní dobu studia a v rozhodném období úspěšně zakončil 
všechny zapsané předměty, čímž získal nejméně 20 kreditů za semestr rozhodného období, 
a jeho studijní průměr za rozhodné období nepřesahuje hodnotu 1,50, si může zaregistrovat 
a zapsat nejvýše 80 kreditů. 
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e) Student, na kterého se nevztahuje žádné navýšení limitu uvedené pod písmeny b) až d), si 
může v akademickém roce, ve kterém přistoupí ke státní závěrečné zkoušce, zaregistrovat 
a zapsat nejvýše 69 kreditů. 

Rozhodným obdobím v písmenech b) až d) je 1. semestr pro registraci a zápis předmětů pro první 
ročník studia, 2. semestr pro registraci a zápis předmětů pro druhý ročník studia, 3. a 4. semestr pro 
registraci a zápis předmětů pro třetí ročník studia. Toto navýšení kreditů se uplatní až po konci 
zkouškového období rozhodného období, tudíž pro dřívější registrace platí základní limit 65 kreditů. 

4. Student si registruje a zapisuje předměty tak, aby jeho celkový počet kreditů za studium nepřesáhl 
počet kreditů potřebných k řádnému ukončení studia o více než 4 kredity. Výjimkou je registrace 
a zápis předmětů pro předpokládaný poslední ročník studia:  

a) Student, který ve svém dosavadním studiu úspěšně absolvoval všechny zapsané předměty 
a jehož studijní průměr za celé dosavadní studium je nejvýše 2,00, může přesáhnout počet 
kreditů potřebných k řádnému ukončení studia až o 14 kreditů. 

b) Student, který ve svém dosavadním studiu uzavřel neúspěšně nejvýše dva předměty, může 
přesáhnout počet kreditů potřebných k řádnému ukončení studia až o 9 kreditů. 

c) Výsledky letního semestru před předpokládaným posledním ročníkem studia se 
v písmenech a) a b) zohlední až po uzavření klasifikace příslušných předmětů. Pokud se 
později ukáže, že podmínky pro zapsání vyššího počtu kreditů splněny nejsou, student si 
nadlimitní předměty zruší sám, jinak mu budou nadlimitní předměty zrušeny. 

5. Před složením nebo uznáním zkoušky z angličtiny BAN4 či AIT si studenti bakalářského studijního 
programu nemohou registrovat ani zapisovat žádné jiné předměty cizích jazyků než angličtiny BAN1 
až BAN4, AIT a FCE. Žádosti o uznání zkoušky z angličtiny posuzuje UJAZ FEKT. 

6. Studenti bakalářského studijního programu, pokud již nemají zkoušku z angličtiny uznánu, jsou 
povinni do konce listopadu v prvním semestru studia absolvovat rozřazovací jazykový test, na jehož 
základě si od druhého semestru studia mohou registrovat a zapisovat jazykové předměty 
následovně: 

a) pro zápis předmětu AIT nebo FCE je třeba získat 51-60 bodů, 

b) pro zápis předmětu BAN4 je třeba získat 41-50 bodů, 

c) pro zápis předmětu BAN3 je třeba získat 31-40 bodů, 

d) pro zápis předmětu BAN2 je třeba získat 21-30 bodů, 

e) pro zápis předmětu BAN1 je třeba získat 0-20 bodů. 

Studentům, kteří nezískají v rozřazovacím testu více než 10 bodů, se doporučuje před registrací 
předmětu BAN1 absolvovat kurz anglického jazyka pro začátečníky mimo vlastní studium. 
Odůvodněné žádosti o zařazení o jeden předmět angličtiny výše či níže se podávají studijnímu 
poradci či příslušnému proděkanovi prostřednictvím informačního systému FIT (IS FIT) nejpozději 
dva týdny po uzavření rozřazovacího jazykového testu. Pokud nebude předmět BAN1 otevřen pro 
malý počet zájemců, budou studenti s touto úrovní zařazeni do předmětu BAN2. 

7. V jednom semestru si lze zaregistrovat a zapsat nejvýše jeden předmět cizího jazyka. 

8. V rámci bakalářského studia si lze zapsat nejvýše jeden společenskovědní předmět za akademický 
rok. Výjimkou jsou dvousemestrální předměty, u nichž si může student zapsat vybraný předmět 
v zimním i letním semestru současně. 

9. V navazujícím magisterském studiu si lze zaregistrovat a zapsat nejvýše jeden předmět ze skupiny 
PVH. 

10. V navazujícím magisterském studiu si nelze zaregistrovat a zapsat předmět, který student již úspěšně 
absolvoval v bakalářském studiu. 
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11. Bakalářskou nebo diplomovou práci si lze zapsat a ke státní závěrečné zkoušce se lze přihlásit pouze 
pro předpokládaný poslední semestr studia. 

12. Student si smí zaregistrovat svobodné předměty z jiných fakult VUT tak, aby počet kreditů za tyto 
předměty v součtu nepřesáhl 20 za akademický rok. Svobodné předměty jsou ve studijních plánech 
FIT považovány za předměty volitelné a kredity za ně se započítávají do kreditových limitů 
stanovených touto směrnicí. 

13. Studenti, kteří mají zájem studovat předmět vyučovaný na jiné fakultě VUT nebo na jiné vysoké škole, 
který není zařazen do studijního plánu na FIT ani mezi svobodné předměty, podají nejméně 3 týdny 
před zahájením příslušného semestru písemnou žádost se zdůvodněním, proč tento předmět chtějí 
studovat. K žádosti dále přiloží anotaci vybraného předmětu, finanční nároky na zapsání předmětu, 
prohlášení o volné kapacitě kreditů a, má-li tento předmět podpořit vypracování bakalářské nebo 
diplomové práce, také doporučení vedoucího bakalářské nebo diplomové práce. 

14. V semestru, kdy má student schválený zahraniční studijní pobyt nebo zahraniční praxi, může na FIT 
studovat předměty pouze v rámci předem povoleného individuálního studijního plánu, a to nejvýše 
za 15 kreditů. 

15. Porušení těchto pravidel povede ke zrušení registrovaných nebo zapsaných předmětů, jejichž 
registrace nebo zapsání porušuje tato pravidla. 

16. Výjimku z těchto pravidel může udělit příslušný proděkan pro vzdělávací činnost na základě žádosti 
studenta, ve které bude výjimečnost situace řádně zdůvodněna. O způsobu vyřízení žádosti bude 
student vyrozuměn prostřednictvím IS FIT. 

Článek 2 

Realizace registrací 

1. Elektronická registrace předmětů bude otevřena na přelomu března a dubna nejdříve 

a) pro studenty registrující si předměty pro předpokládaný poslední ročník daného studijního 
programu při standardní době studia, 

b) dále pak pro studenty překračující standardní dobu studia 

c) a nakonec pro studenty nižších ročníků. 

2. V rámci jednoho ročníku pak bude elektronická registrace otevřena nejdříve 

a) pro studenty, kteří v zimním semestru aktuálního ak. roku absolvovali všechny zapsané 
předměty, čímž získali nejméně 20 kreditů, a dosáhli v něm studijního průměru nejvýše 2,00, 

b) dále pak pro studenty, kteří v zimním semestru aktuálního ak. roku absolvovali všechny 
zapsané předměty, čímž získali nejméně 20 kreditů, 

c) a nakonec pro ostatní studenty. 

3. Doplňující elektronická registrace předmětů bude otevřena od poloviny července do poloviny srpna 
současně pro všechny studenty kromě studentů budoucích prvních ročníků. 

4. Studenti prvních ročníků budou mít automatizovaně zaregistrovány a zapsány všechny povinné 
předměty z příslušného studijního plánu. Elektronická registrace dalších předmětů proběhne v září, 
vyjma registrace předmětů anglického jazyka v prvním ročníku bakalářského studia, která proběhne 
až v lednu (podle výsledků rozřazovacího jazykového testu). 

5. Poslední úpravy zapsaných předmětů mohou studenti provést elektronicky v průběhu prvního týdne 
výuky v zimním i v letním semestru. 

6. Studentovi, u kterého bude na základě průběžných studijních výsledků za zimní semestr oprávněný 
předpoklad nesplnění podmínek pro pokračování ve studiu (např. nemožnost získat dostatečný počet 
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kreditů v prvním semestru studia nebo nezískání zápočtu v opakovaném povinném předmětu), 
mohou být prostřednictvím řízení zahájeného ze strany FIT a vedeného elektronicky v IS FIT zrušeny 
všechny předměty letního semestru. Toto řízení lze zahájit nejdříve na začátku zkouškového období 
za zimní semestr a nejpozději do konce druhého týdne výuky letního semestru, přičemž studentovi 
musí být poskytnuta lhůta na vyjádření nejméně 5 pracovních dnů. 

Článek 3 

Souběžná studia 

1. V každém ze souběžných studií je třeba pro jeho absolvování splnit všechny předepsané podmínky 
zvlášť, a to včetně vypracování a obhájení kvalifikační práce a složení ústní části státní závěrečné 
zkoušky.  

2. Kredity za předmět, který je zařazen současně do studijního plánu více souběžných studií, se 
započítávají pouze do jednoho studia. Student si zvolí ještě před zahájením semestru, v němž je 
takový předmět vyučován, do kterého ze souběžných studií mu mají být kredity započteny. Po 
úspěšném zakončení předmětu pak podá žádost o uznání předmětu do ostatních souběžných studií, 
ovšem jen pro splnění povinnosti ve studijním plánu a tedy bez započtení kreditů. 

Článek 4 

Zahraniční odborná praxe 

1. Volitelný předmět „Zahraniční odborná praxe“ je určen pro studenty odborně praktikující v zahraničí 
(s výjimkou Slovenské republiky) bez rozlišení předmětu a oboru praxe v souvislé délce nejméně 6 
týdnů. Pro zápis tohoto předmětu v bakalářském či magisterském studiu je třeba min. 14 dní před 
odjezdem do zahraničí podat žádost, ve které bude stručně uvedena předpokládaná náplň odborné 
praxe. 

Článek 5 

Individuální studijní plány v předmětech 

1. Student FIT, který hodlá absolvovat schválený zahraniční studijní pobyt nebo schválenou zahraniční 
praxi v semestru, kdy má na FIT zapsány (zejména povinné) předměty, může po dohodě s garanty 
jednotlivých předmětů v informačním systému v předstihu požádat o individuální studijní plány pro 
tyto předměty. Žádosti podané dodatečně nemůže být vyhověno. 

2. V semestru, kdy má student schválený zahraniční studijní pobyt nebo schválenou zahraniční praxi, 
může na FIT studovat předměty pouze se schváleným individuálním studijním plánem, a to nejvýše 
za 15 kreditů. 

3. Garant předmětu v individuálním studijním plánu stanoví zejména náhradní aktivity, které budou 
studentovi hodnoceny namísto prezenčních aktivit, vypisovaných běžně v předmětu. Přitom má 
garant na zřeteli, že student se nemůže prezenčně účastnit výuky. Z uvedených aktivit by měly 
vyplývat podmínky pro udělení zápočtu, je-li zápočet v předmětu předepsán. 

4. Garant předmětu rovněž stanoví data zkoušek. Počet bodů, které student může získat za zkoušku, 
je dán na kartě předmětu a individuálním studijním plánem nesmí být měněn. 

Článek 6 

Přechodná ustanovení 

1. Od ak. r. 2019/2020 dochází ke změnám matematických předmětů ve studijních plánech 
bakalářského studijního programu: 

a) Předmět Diskrétní matematika (IDA) byl nahrazen předměty Diskrétní matematika (IDM) 
a Lineární algebra (ILG). Studenti, kteří nebyli do ak. r. 2018/2019 úspěšní v IDA, musí pro 
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úspěšné ukončení studia absolvovat předměty IDM a ILG. Pro posuzování podmínek pro 
pokračování ve studiu se však předchozí neúspěch v předmětu IDA nepovažuje za 
neúspěch v předmětu IDM ani ILG. 

b) Předmět Matematická analýza (IMA) byl nahrazen předměty Matematická analýza 1 (IMA1) 
a Matematická analýza 2 (IMA2). Studenti, kteří nebyli do ak. r. 2018/2019 úspěšní v IMA, 
musí pro úspěšné ukončení studia absolvovat předměty IMA1 a IMA2. Pro posuzování 
podmínek pro pokračování ve studiu se však předchozí neúspěch v předmětu IMA 
nepovažuje za neúspěch v předmětu IMA1 ani IMA2. 

c) Předmět Numerická matematika a pravděpodobnost (INM) byl nahrazen předmětem 
Pravděpodobnost a statistika (IPT). Pro registraci a zápis se na INM a IPT hledí jako 
na stejný předmět. Pro posuzování podmínek pro pokračování ve studiu se však předchozí 
neúspěch v předmětu INM nepovažuje za neúspěch v předmětu IPT. 

2. Touto směrnicí se zrušují: 

a) Směrnice č. 6/2018 - Registrace předmětů v bakalářském a magisterském studiu na FIT 
VUT ze dne 28. 3. 2018, která se zrušuje k 31. 8. 2019, 

b) vyhláška proděkana FIT č. 12/2012, 

c) vyhláška proděkana FIT č. 1/2011, 

d) vyhláška proděkana pro vzdělávací činnost č. 9/2007, 

e) vyhláška proděkana pro vzdělávací činnost č. 2003/5 a 

f) vyhláška proděkana pro vzdělávací činnost č. 17 z 5. 11. 2002. 

 

 

 

 

 

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík 

děkan FIT VUT v Brně 


