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Uznávání studijních povinností 
Student, který absolvoval část studia na jiné fakultě vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, 

nebo student, který byl opětovně přijat ke studiu na FA VUT, může děkana FA VUT požádat o uznání 

výsledků předešlého studia. Uznání absolvované části studia (tj. ucelené části studia nebo jednotlivých 

předmětů) se řídí článkem 20 Studijního a zkušebního řádu VUT. 

 

1. Přihlížení k době od absolvování studia 

Podle čl. 20 Studijního a zkušebního řádu VUT děkan při uznávání části studia bere zřetel na dobu, která 

uplynula od jejího absolvování. 

Na FA VUT lze uznat ucelenou část studia nebo jednotlivé předměty, pokud od absolvování tohoto 

studia nebo od absolvování předmětů neuplynulo více než 5 roků. 

 

2. Uznání ucelené části studia 

Pokud student úspěšně absolvoval při předchozím studiu na vysoké škole v České republice nebo 

v zahraničí ucelenou část studia (např. ročník), může děkanovi FA VUT podat žádost o jeho uznání. 

K této žádosti musí být přiložen ověřený doklad o absolvování a klasifikaci předmětů absolvovaných 

v tomto studiu a dále doklad o jejich obsahu. Děkan FA VUT pak může toto studium nebo jeho část 

uznat a přiřadit uznanému studiu příslušný počet kreditů, odpovídající dané části studia. 

Jde-li o uznání ucelené části studia v souvislosti s přijímacím řízením či přestupem z jiné vysoké školy 

v České republice nebo v zahraničí, je nutno žádost přiložit k přihlášce ke studiu či k žádosti o přestup. 

 
2.1 Vliv uznané části studia na dodatek k diplomu a výpočet váženého studijního průměru 

Předměty tvořící absolvované a uznané studium budou vloženy do elektronického indexu včetně pů-

vodní klasifikace a kreditového ohodnocení. Touto cestou vstupují do obsahu dodatku k diplomu a do 

výpočtu váženého studijního průměru studenta za příslušné studium, ve kterém byly uznány. 

 

3. Uznání jednotlivých předmětů 

Pokud student žádá o uznání jednotlivých předmětů absolvovaných v předchozím studiu, může si dě-

kan vyžádat vyjádření garanta předmětu, garanta studijního oboru, resp. vedoucího příslušného ústavu 

FA VUT. 

Při rozhodování, zda bude absolvovaný předmět uznán, je brán zřetel na klasifikaci dosaženou při před-

chozím studiu tohoto předmětu (viz čl. 20 Studijního a zkušebního řádu VUT). Děkan zpravidla neuzná 

předměty absolvované s horší klasifikací než „C“. Výjimku tvoří zejména uznání zahraničního studia. 

Mezi výjimky naopak nepatří uznání předchozího studia na FA VUT při novém přijetí do studia. 

Pokud bude předmět uznán, pak se stejnou klasifikací, s jakou byl absolvován, případně s jejím ekviva-
lentem na základě klasifikační stupnice ECTS. 
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3.1 Podávání žádostí o uznání předmětů 

Žadatel vytvoří v IS Studis (Uznávání předmětů) „Žádost o uznání studijních povinností“ a tuto žádost 

pak vytiskne a včas předá příslušné referentce na studijní oddělení FA VUT. 

 Jde-li o uznání odlišných předmětů (obvykle jde o předměty s rozdílnými zkratkami – informaci o 

ekvivalentních předmětech s odlišnými zkratkami zobrazuje IS Studis) nebo předmětů absolvova-

ných na jiných fakultách (i zahraničních), nechá žadatel potvrdit žádost proděkanem pro výuku. 

Pak předá formulář referentce studijního oddělení. Termín odevzdání je den zápisu, v případě 

elektronického zápisu pak první týden výuky. V odůvodněných případech lze žádost přijmout i 

později. 

 V případech uznání ekvivalentních předmětů absolvovaných na FA VUT (obvykle předmětů se stej-

nými zkratkami nebo ekvivalentních předmětů s odlišnými zkratkami, např. klonů předmětů pro 

různé formy studia), žadatel odevzdá žádost přímo referentce studijního oddělení (není nutné po-

tvrzení žádosti proděkanem pro výuku). Termín odevzdání je den zápisu, v případě elektronického 

zápisu pak první týden výuky. 

 Žadatelé o uznání předmětů v rámci žádosti o přestup postupují podle bodu 3.2 

 
3.2 Podání a doklady k žádosti o uznání předmětů v rámci žádosti o přestup 

K žádosti o uznání jednotlivých předmětů absolvovaných na jiných fakultách než FA VUT, musí být 

doložen ověřený doklad o absolvování a klasifikaci předmětů (např. „Transcript of Records“). Nejde-li 

o klasifikaci ECTS, pak musí být přiložena rovněž převodní tabulka. Dále musí být přiložen doklad o 

obsahu daných předmětů (tj. anotace resp. sylaby předmětů). 

 
3.3 U předmětů zakončených zápočtem a zkouškou nelze uznat pouze zápočet, pokud student nevy-

konal zkoušku. 

 
3.4 Vliv uznaných předmětů na dodatek k diplomu a výpočet váženého studijního průměru 

Jednotlivé uznané předměty budou vloženy do elektronického indexu včetně originální klasifikace a 

kreditového ohodnocení. Touto cestou vstupují do obsahu dodatku k diplomu a do výpočtu váženého 

studijního průměru studenta za příslušné studium, ve kterém byly uznány. 

 

4. Závěrečná a přechodná ustanovení 

Výjimky z výše uvedených pravidel povoluje v odůvodněných případech děkan. 

Směrnice vstupuje v platnost dnem podpisu. 

 

v Brně dne 18. 9. 2015 

 

 

 

 

 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. 

děkan Fakulty architektury VUT v Brně 


