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Vyhláška ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 

v Praze č. 5/2020 

o uznávání úseku studia nebo jednotlivých studijních předmětů
bakalářských a magisterských studijních programů 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tato vyhláška vymezuje v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu 

pro studenty ČVUT v Praze (dále jen „SZŘ“) pravidla a postup při uznávání 

předchozích úseků studia (semestru, akademického roku nebo studijního bloku) 

u	studentů, kteří již v minulosti studovali na jakékoliv vysoké škole ve stejném nebo 

obdobném studijním programu, resp. uznávání výsledků jednotlivých studijních 

předmětů a jejich započítání (uznání). 

(2) Studijní předměty úspěšně absolvované studiem v zahraničí, nepodléhají 

pravidlům pro uznávání dle čl. 2. Výsledky těchto studijních předmětů budou 

započítány v souladu s čl. 4. 

Článek 2 
Pravidla pro uznávání 

(1) O uznání úseků studia, resp. výsledků jednotlivých studijních předmětů je třeba 

požádat písemnou formou na předepsaném formuláři ČVUT v Praze – Žádost 

o uznání předmětů společně s přílohou k žádosti o uznání předmětů – Uznávacím

archem (dále jen „žádost“). Žádosti jsou dostupné v	části formulářů ke stažení,

https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni. Žádost se podává na studijní oddělení 

MÚVS do 14 dnů po zahájení semestru. 

(2) Předměty absolvované v bakalářském studijním programu nemohou být uznány 

za	předměty žádného z	magisterských studijních programů ČVUT MÚVS. 

(3) Absolvované předměty zakončené zkouškou, resp. klasifikovaným zápočtem, 

hodnocené klasifikačním stupněm D nebo E ve	stupnici A až F, resp. známkou 3 
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ve	stupnici 1 až 4, nebudou uznány. 

(4) Kredity za uznané studijní předměty nejsou v souladu s čl. 14 odst. 6 SZŘ 

považovány za kredity získané v konkrétním semestru. Tyto kredity se započítávají 

pouze do	celkového součtu kreditů získaných studentem. 

Článek 3 
Postup při uznávání 

(1) Student, který neúspěšně ukončil předchozí studium na MÚVS a je opětovně zapsán 

na stejný studijní program, si vyplní žádost a předá své studijní referentce. 

(2) Student, který žádá o uznání zkoušky z předchozí etapy studia (úspěšně, či 

neúspěšně ukončené) na jiné fakultě ČVUT v Praze či jiné vysoké škole, si vyplní 

žádost a předá kompletní dokumentaci své studijní referentce. Dokumentace 

obsahuje potvrzení o úspěšném ukončení předmětu zápočtem, klasifikovaným 

zápočtem, resp. zkouškou. Jako potvrzení o	úspěšném ukončení předmětu 

zápočtem, klasifikovaným zápočtem, resp. zkouškou je možné předložit úředně 

potvrzený výpis známek z univerzitního informačního systému, příp. úředně 

ověřený dodatek k	diplomu. Součástí dokumentace jsou i anotace absolvovaných 

předmětů. 

(3) Koordinátor pro studijní záležitosti žádost posoudí, v případě potřeby si vyžádá 

stanovisko vedoucího příslušného institutu, který předmět zajišťuje, příp. garanta 

studijního programu nebo předmětu. 

(4) Konečné rozhodnutí o uznání činí ředitelka MÚVS na základě doporučení (či 

nedoporučení) koordinátora pro studijní záležitosti. 

(5) V případě, že je předmět uznán, bude vystaveno Rozhodnutí o uznání a	studijní 

referentka provede zápis do IS KOS. 

Článek 4 
Uznávání předmětů při studiu v zahraničí 

(1) Uznávání předmětů zásadně vychází ze schváleného studijního plánu pro studium 

v	zahraničí, který schvaluje před výjezdem vedoucí mezinárodního oddělení. Ten 

studijní plán pro studium v zahraničí posoudí, v případě potřeby si vyžádá odborné 

stanovisko vedoucího příslušného institutu, který předmět zajišťuje, příp. stanovisko 

garanta studijního programu nebo předmětu. 

(2) Dojde-li v průběhu studia v zahraničí k závažným okolnostem, které neumožňují 
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schválený studijní plán dodržet, je student povinen neprodleně kontaktovat 

vedoucího mezinárodního oddělení, nebo jím pověřenou osobu, se žádostí o úpravu 

studijního plánu. 

(3) Po návratu ze zahraničí předloží student výpis splněných předmětů s kredity 

a	známkami na mezinárodní oddělení, které připraví doklad o uznání předmětů. 

Poté, co tento doklad vedoucí mezinárodního oddělení schválí, je předán studijnímu 

oddělení, jež provede zápis do IS KOS a následně si jej student vyzvedne. 

Článek 5 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

(1) Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku ředitelky č. 2/2017 o uznávání úseku studia nebo 

jednotlivých studijních předmětů bakalářských a magisterských studijních 

programů, Č. j. 32/17/32911/svec ze dne 6. března 2017. 

(2) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení. 

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti od akademického roku 2021/2022, tedy 

od	20.	9.	2021. 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. v.r. 

pověřena řízením MÚVS ČVUT 




