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ROZHODNUTÍ REKTORA MASARYKOVY UNIVERZITY Č. 4/2020 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA STUDIA V JARNÍM SEMESTRU 2020 
 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vydávám toto mimořádné rozhodnutí: 

  Článek 1  

Předmět úpravy 

Toto rozhodnutí navazuje na Studijní a zkušební řád MU (dále jen „SZŘ“) a zákon o zvláštních 
pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby 
studia pro účely dalších zákonů, upravuje organizaci studia v semestru jaro 2020 s ohledem na 
vyhlášení nouzového stavu vládou ČR dne 12. března 2020 a mimořádná rozhodnutí rektora MU 
z důvodu epidemie koronaviru COVID-19 na území ČR. 

Článek 2  

Časové rozvržení akademického roku 

Harmonogram semestru jaro 2020 se mění následovně: 

a) Zkouškové období bude probíhat od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020. 

b) Datum konce výuky není explicitně stanoveno ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) SZŘ (dále viz 
čl. 3 odst. 2). 

Článek 3  

Výuka 

(1) Pro účely studia lze využívat nástroje distančního vzdělávání, online výuky a zkoušení, bez 
ohledu na ustanovení čl. 4 odst. 3 SZŘ a formu studia uvedenou v akreditaci studijního 
programu. Způsob výuky za použití prostředků dálkové komunikace a požadavky pro distanční 
plnění stanoví garant předmětu. Lhůty uvedené v čl. 9 odst. 5 SZŘ a čl. 3 odst. 3 SZŘ se 
nepoužijí. 

(2) Neumožňuje-li charakteristika předmětu variantu distančního plnění, rozhodne garant programu 
po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky, vypsané pro období od 
16. 5. 2020. U předmětů, jejichž výuku nebude možné realizovat v žádném režimu, bude 
zadáno hodnocení „S“. Udělením tohoto hodnocení je daný předmět úspěšně ukončen. 
Odstavec 1 se použije obdobně v programech celoživotního vzdělávání a vzdělávání v 
mezinárodně uznávaném kurzu. 

Článek 4  

Ukončení předmětu 

(1) Všechny způsoby ukončení předmětu dle čl. 16 odst. 1 SZŘ (zápočet, kolokvium, zkouška) je 
možné uskutečňovat prostřednictvím distančního plnění. Způsob a průběh distančního 
ukončení předmětu blíže upravuje metodický list studijního odboru RMU. 

(2) Garant předmětu je oprávněn změnit způsob ukončení a metodu hodnocení předmětu i 
v průběhu výuky. S takovou změnou musí být studenti seznámeni nejméně 3 týdny před 
prvním řádným termínem ukončení předmětu. 

(3) Lhůta pro vypsání zkušebních termínů dle čl. 16 odst. 3 SZŘ se nepoužije. Termín ukončení 
předmětu zveřejní vyučující v IS MU nejméně 2 týdny před datem jejího konání. 

Článek 5  

Závěr studia 

(1) Děkan může rozhodnout o tom, že se státní zkouška (bakalářská, magisterská, rigorózní, 
doktorská) nebo obhajoba disertační práce (dále jen „SZ“) uskuteční metodou distančního 
zkoušení; v takovém případě rozhodne děkan o tom, zda je zkouška veřejná nebo neveřejná. 
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(2) V případě neveřejné SZ dle odstavce 1 se pořídí zvukový nebo zvukový a obrazový záznam 
o průběhu zkoušky, který se následně uchová po dobu 5 let pro účely dodatečné kontroly 
průběhu SZ. Záznam se nepořizuje z porady komise o hodnocení uchazeče. 

(3) Termíny SZ a lhůty pro přihlašování k nim stanoví děkan. Konání řádných i opravných SZ je 
povoleno také v září 2020. 

(4) Závěrečné práce (bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní) budou odevzdány a zveřejněny 
v souladu s čl. 40 SZŘ tak, aby studenti měli možnost SZ v semestru jaro 2020 vykonat 
v termínech do 30. 9. 2020. Odevzdání tištěné verze závěrečné práce není podmínkou 
připuštění k SZ. 

Článek 6  

Evidence studia 

Do maximální povolené délky studia stanovené čl. 13 odst. 3 a čl. 29 odst. 4 SZŘ se nezapočítává 
žádná z forem přerušeného ani aktivního studia v trvání od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. 

Článek 7  

Přijímací řízení 

Děkan může upravit podmínky přijetí ke studiu nebo stanovit nový termín ověřování splnění podmínek 
přijetí ke studiu. Je-li stanoven nový termín ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu (dle § 49 
odst. 5 zákona o vysokých školách), zveřejní jej fakulta nejméně 15 dnů před datem jeho konání. 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

(1) Toto rozhodnutí provede prorektor příslušný dle Organizačního řádu Masarykovy univerzity. 

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto rozhodnutí pověřuji vedoucí Studijního odboru 
rektorátu Masarykovy univerzity.  

(3) Toto rozhodnutí náleží do oblasti metodického řízení „Studijní záležitosti v bakalářských a 
magisterských studijních programech a rigorózní řízení“.  

(4) Kontrolu dodržování tohoto rozhodnutí vykonává prorektor příslušný dle Organizačního řádu 
Masarykovy univerzity.  

(5) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu. 

(6) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro 
účely dalších zákonů.  

 

 

podepsáno elektronicky 

 
  Martin Bareš 

  rektor 
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