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únor 2014

Komentář k vyhlášce č. 2DV/2014 děkana FEK ZČU
Oproti dosavadnímu stavu se příliš nemění.
Celé studium v rámci CŽV je přímo navázáno na Studijní a zkušební řád ZČU a jeho
jednotlivá ustanovení. Pokud není vyhláškou daná věc řešena odlišně, či pokud není řešena
vůbec, uplatňuje se v přiměřené míře Studijní a zkušební řád ZČU.
Jsou jasněji stanoveny termíny pro:
- podání žádosti o uznání předmětů (do 30 dní od data, kdy nastala situace
umožňující podání této žádosti)
- počet zápisů předmětů v rámci studia CŽV – tolikrát, do kolika akademických roků
zasahuje smlouva o studia v rámci CŽV
Předběžný zápis („předzápis“) předmětů
Předpokládá se, že před zahájením každého dalšího akademického roku, do kterého spadá
platnost smlouvy, budou i účastníci CŽV realizovat předzápis předmětů. Předzápis není
realizován na začátku studia.
Důvodem pro tuto změnu je především snaha o zpřehlednění počtů účastníků CŽV na
jednotlivých předmětech v druhém roce trvání jejich smlouvy. Dalším důvodem je snaha o
korektní a bezproblémové fungování propojení mezi IS STAG a LMS Unifor.
Účastníci CŽV pomocí předzápisu nastavují svůj osobní studijní plán pro další akademický
rok a jeho jednotlivé semestry a předzápisem s ním vlastně seznamují fakult.
V průběhu semestru budou v odůvodněných případech zápisy a zrušení zápisů předmětů
provádět pracovníci CECEV na základě žádosti účastníka CŽV.
Příslušný návod k předzápisu bude včas zveřejněn. Předzápis pro akademický rok
2014/2015 bude začínat na konci května 2014.
Z výše uvedeného vyplývá (ale není to novinka), že vždy ke konci akademického roku (tj.
konec srpna) je třeba dovést započaté předměty k úspěšnému zápočtu (je dle vyhlášky
automaticky uznáván) či zkoušce. Vyhláška nepředpokládá přenesení dílčích splněných
úkolů do dalšího akademického roku (např. uznaná samostatná práce).
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Komentář k vyhláškám č. 10 a 11DV/2013 děkana FEK ZČU o
přijímání ke studiu
Od akademického roku 2014/2015 nastává zásadní změna oproti dosavadnímu stavu.
Přijetí absolventů programů CŽV do řádného studia je možný pouze na začátku
akademického roku, tj. v září.
Důvodem je především snaha o efektivní výuku v rámci kombinované formy studia.
V posledních letech bylo v únorovém termínu přijímáno do řádného studia pouze několik
absolventů programů CŽV, kteří pak tvořili pouze velmi malé studijní skupiny, které byly
neefektivní nejen z hlediska finančního, ale i pedagogického.
Jako určitou náhradu připravujeme programy celoživotního vzdělávání, které umožní
překlenout dobu mezi ukončením studia v rámci CŽV a přijetím do řádného studia. Tyto
programy budou zahrnovat vybrané předměty z dalších semestrů studia. Při jejich splnění
bude i tyto předměty možné uznat v rámci řádného studia (samozřejmě za omezení
stanoveného vysokoškolským zákonem, tj. z programů CŽV nelze přenést více než 60 %
kreditů potřebných pro absolvování řádného studia).
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