STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AMU

Čl. 2
Akademický rok a časové členění studia
(1) Rektor každoročně nejpozději do 15. února vyhlásí jednotný harmonogram akademického roku pro
celou AMU (dále jen „harmonogram AMU“). Akademický rok začíná vždy 1. října a končí 30. září roku
následujícího. Harmonogram AMU dále stanovuje zejména začátky jednotlivých semestrů, termíny zápisů
předmětů, zkoušková období, opravné termíny, období prázdnin a termíny akademických obřadů a
mimořádných slavnostních příležitostí (například imatrikulace).
(2) Akademický rok se člení na zimní a letní semestr.
(3) Výuka je organizována zpravidla v prezenční formě studia podle týdenních nebo semestrálních rozvrhů,
pokud v rozhodnutí o akreditaci studijního programu není stanoveno jinak.
(4) Děkani vyhlásí harmonogramy akademického roku svých fakult (dále jen „harmonogram fakulty“), v
nichž upravují jednotlivé dílčí záležitosti organizace studia své fakulty, které nejsou v rozporu s
harmonogramem AMU.

V návaznosti na jednotný harmonogram akademického roku pro celou AMU, který rektor AMU vyhlašuje
do 15. února, vyhlásí děkan FAMU do 31. května harmonogram akademického roku FAMU.
[I-č.2 (4)]
Čl. 3
Informační systém AMU
(1) Každý student AMU získává dnem zápisu do studia odpovídající přístup do elektronického
informačního systému AMU (dále jen „informační systém“) a dalších aplikací.
(2) AMU komunikuje se svými studenty včetně informování o jejich povinnostech a závazných termínech
spojených se studiem zejména prostřednictvím svého informačního systému, tedy elektronickou poštou na
přidělenou adresu, sděleními ve veřejné části internetových stránek AMU, případně veřejnou vyhláškou na
úřední desce v prostorách AMU. Stejně tak student komunikuje s AMU především prostřednictvím
informačního systému. Zvláště závažná individuální sdělení AMU oznamuje studentům písemně sama i
prostřednictvím informačního systému nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Student je povinen průběžně sledovat zprávy doručené elektronickou poštou na přidělenou adresu a bez
prodlevy na ně adekvátně reagovat.
[I- č.3 (2)]
Úřední deskou v prostorách FAMU pro zveřejnění veřejné vyhlášky se rozumí prosklená nástěnka za
hlavním vchodem v dvoraně přízemí a prosklená nástěnka vedle kanceláře Studijního oddělení v 1. patře.
[I-č.3 (2)]

(3) Student AMU má právo a povinnost prokazovat se průkazem studenta AMU.

- Hlava II Obecná ustanovení o studiu
Díl 1
Studijní programy
Čl. 4
(1) Na AMU se uskutečňují tyto typy studijních programů:
a) bakalářský,
b) magisterský, včetně navazujícího magisterského,
c) doktorský.
(2) Studium v bakalářských, magisterských i navazujících magisterských studijních programech
uskutečňovaných AMU je kvantifikováno kreditním systémem založeným na zásadách Evropského
systému převodu kreditů (dále jen „ECTS“). Kredity ECTS (dále jen „kredity“) přidělené jednotlivým
studijním předmětům vyjadřují studijní zátěž, kterou musí student zvládnout, aby daný předmět mohl
úspěšně absolvovat. Plánovaná celková studijní zátěž v průběhu jednoho ročníku odpovídá 60 kreditům.
Jeden kredit odpovídá 25 až 30 hodinám studentovy práce spojené s přímou výukou a samostatnou
přípravou. Kredity jsou nástrojem sloužícím k usnadnění mobility studentů. Studentovi, kterého vysílá AMU
ke studiu na zahraniční vysokou školu, se uznávají předměty a kredity získané na zahraniční škole v
souladu s náplní jeho studijního programu. O uznání rozhoduje děkan.

O uznání předmětů a kreditů získaných na zahraniční škole rozhoduje děkan nebo jím pověřený proděkan,
zpravidla proděkan pro zahraniční vztahy.
[II-d.1-č.4 (2)]
(3) Studium v doktorském studijním programu může být kvantifikováno kredity ECTS.
Čl. 5
Bakalářský studijní program
(1) Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, případně ke studiu v
magisterském studijním programu. Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium se
řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a zpravidla
absolventský výkon.

Standardní dobou studia bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského studijního
programu se rozumí doba studia v závislosti na akreditaci příslušného programu.
[II-d.1-č.5 (1); II-d.1-č.6 (1)]

(2) Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést
potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost. Pokud je písemná
bakalářská práce doplňkem absolventského výkonu, je její minimální rozsah 20 normostran (36 000 znaků
včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh), v ostatních případech je její minimální rozsah
40 normostran (72 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh).
(3) V bakalářském tříletém studijním programu je student povinen získat 180 kreditů.
(4) Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář umění“
(ve zkratce „BcA.“) uváděný před jménem.
Čl. 6
Magisterský a navazující magisterský studijní program
(1) Magisterský studijní program je zaměřen na rozvíjení tvůrčích schopností na odpovídající akademické
úrovni. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program (dále jen „navazující
magisterský studijní program“); standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V
případě, kdy magisterský studijní program nenavazuje na bakalářský studijní program (dále jen
„magisterský studijní program“), je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků. Studium v
magisterském a navazujícím magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou
zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a zpravidla absolventský výkon.

Standardní dobou studia bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského studijního
programu se rozumí doba studia v závislosti na akreditaci příslušného programu.
[II-d.1-č.5 (1); II-d.1-č.6 (1)]
(2) Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen sám vymezit problém, stanovit a ověřit hypotézu,
provést potřebnou rešerši sekundární literatury, pracovat s prameny, případně reflektovat vlastní tvůrčí
činnost. Diplomová práce má charakter teoretického textu, který přináší nový pohled na zkoumanou
problematiku nebo je fundovanou analýzou daného problému a variant jeho řešení. Pokud je písemná
magisterská práce doplňkem absolventského výkonu, je její minimální rozsah 40 normostran (72 000
znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh), v ostatních případech je její minimální
rozsah 60 normostran (108 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh).
(3) V dvouletém navazujícím magisterském studijním programu je student povinen získat 120 kreditů, u
magisterských tříletých navazujících studijních programů 180 kreditů a 240 kreditů u čtyřletých
nenavazujících magisterských studijních programů.
(4) Absolventům studia v magisterských a navazujících magisterských studijních programech se uděluje
akademický titul „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“) uváděný před jménem.
Čl. 7
Doktorský studijní program
(1) Doktorský studijní program je zaměřen na samostatnou badatelskou práci, založenou na teoretickometodologickém výzkumu nebo na výzkumu či vývoji prostřednictvím tvůrčí umělecké činnosti a její

teoretické reflexe. Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky v závislosti na akreditaci.
Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je veřejná obhajoba disertační
práce.
(2) Disertační práce je samostatná práce, která je výsledkem vědeckého či uměleckého výzkumu
vycházejícího z individuálního studijního plánu studenta. Je písemným, uceleným pojednáním o
minimálním rozsahu 120 normostran (216 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných
příloh), resp. 80 stran (144 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh) v
případě, kdy je součástí disertace též umělecké dílo; pro toto dílo (či soubor děl) musí existovat hodnotící
posudek. Disertační práce se předkládá zpravidla v jazyce českém či slovenském, výjimečně na základě
žádosti a rozhodnutí děkana je možné předkládat práci v jiném cizím jazyce. Pokud je disertační práce
realizována pod dvojím vedením (co-tutelle), je jazyk disertační práce stanoven ve smlouvě mezi školami,
jakož i další podmínky studia, zejména složení komise pro státní závěrečnou zkoušku a obhajobu
disertační práce.
(3) Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve
zkratce „Ph.D.“) uváděný za jménem.
Díl 2
Přijímací řízení
Čl. 8
(1) Obecné podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu
i způsob podávání přihlášek jsou stanoveny v § 48 až 50 zákona a příslušných ustanoveních Statutu a
tohoto řádu. Procesní ustanovení jsou obsažena v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní
řád“). Podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu a způsob ověřování jejich
splnění stanoví vnitřní předpisy AMU a fakult. Konkrétní podmínky pro přijetí ke studiu si stanovují
každoročně fakulty AMU na základě návrhu děkana a schválení akademickým senátem fakulty a informují
o nich své uchazeče, včetně lhůt pro podání přihlášek a způsobu jejich podávání, ve veřejné části
internetových stránek fakulty s nejméně čtyřměsíčním předstihem.

Podmínky přijímacího řízení FAMU zveřejní s nejméně čtyřměsíčním předstihem před datem zveřejnění
formuláře přihlášky, jejímž doručením je zahájeno přijímací řízení uchazeče.
[II-d.2-č.8 (1) (4)]
(2) Přijetí do studia probíhá formou přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení u všech bakalářských a
zpravidla i u magisterských a doktorských studijních programů je talentová zkouška a zkouška z
teoretických a jiných disciplín. Talentová zkouška má formu odpovídající povaze a typu studijního
programu, a v případě doktorského studia formu projektu předloženého uchazečem. Teoretické zkoušky
mohou mít formu písemnou nebo ústní. Uchazeč, který neuspěl u některé části zkoušky, nepostupuje k
dalším částem zkoušky a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
(3) Přijímací řízení ke studiu nemůže být uchazeči prominuto.

(4) Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě AMU, která uskutečňuje příslušný
studijní program, a je ukončeno rozhodnutím ve věci samé nebo procesním usnesením. Děkan a rektor
jako správní orgány postupují v souladu s právním řádem a v souladu se základními zásadami činnosti
správního orgánu zakotvenými v ustanoveních § 2 až § 8 správního řádu.
(5) Přihláška uchazeče musí být doručena v termínu vyhlášeném ve zveřejněných podmínkách přijímacího
řízení. O přijetí uchazeče do studia v příslušném studijním programu rozhoduje děkan na základě
doporučení přijímací komise.
(6) Předsedu a členy komise pro přijímací zkoušku (dále jen „přijímací komise“) jmenuje děkan na návrh
vedoucího katedry či oborové rady. Komise má nejméně pět členů. Zkoušení (s výjimkou písemné
zkoušky) musí být vždy přítomni minimálně tři členové komise. Průběh přijímacího řízení a vyhlášení
výsledků jsou neveřejné. O výsledku zkoušky se komise usnáší většinou hlasů přítomných členů na
neveřejném zasedání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy přijímací komise.

Předseda komise řídí přijímací řízení a zodpovídá za jeho řádný průběh. O průběhu a výsledcích přijímacího
řízení každého uchazeče je v KOS veden Protokol o přijímacím řízení, do nějž pověřená osoba, zpravidla
sekretář/ka katedry, zanese bodová hodnocení za všechny součásti přijímacího řízení. Za správnost vyplnění
protokolu zodpovídá předseda komise. Protokoly o přijímacím řízení všech uchazečů ze všech kol
přijímacího řízení, podepsané všemi členy přijímací komise, odevzdá osoba pověřená předsedou přijímací
komise na Studijní oddělení. Předseda komise dále vyhotoví celkovou Zprávu o průběhu a výsledcích
přijímacího řízení na příslušné katedře, která obsahuje zejména: složení přijímací komise, seznam
postupujících do druhého kola po vyhodnocení domácích talentových prací (u katedry produkce seznam
postupujících po vyhodnocení písemných testů) a seznam uchazečů navržených a uchazečů nenavržených k
přijetí do studia. O výsledku zkoušky uchazeče a jeho navržení či nenavržení k přijetí rozhoduje v závislosti
na zveřejněných podmínkách přijímacího řízení bodové hodnocení dosažené uchazečem vzhledem
k nejnižšímu bodovému hodnocení stanovenému jako podmínka pro splnění zkoušky. Celkový výsledek
zkoušky všech uchazečů komise schvaluje hlasováním a zanese do návrhu pro děkana.
[II-d.2-č.8 (6)]
(7) Do studia ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce mohou být přijati pouze uchazeči,
kteří při přijímacím řízení osvědčili dostatečnou znalost českého jazyka podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky (CEFR). O nárocích na znalost českého jazyka rozhoduje děkan, podle
specifik oborů,v rámci určování podmínek pro přijetí ke studiu.

O nárocích na znalost českého jazyka rozhoduje děkan na základě dohody s garantem oboru/programu a
vedoucím katedry, kde je obor/program vyučován.
[II-d.2-č.8 (7)]
(8) Přijímací komise vede o průběhu příjímacího řízení (všech zkoušek a jejich částí, tj. talentové,
teoretické písemné nebo ústní) jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímacího řízení a

výslovně se uvedou skutečnosti, které mají význam pro přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Protokol podepisuje
předseda a všichni členové přijímací komise.
(9) Pokud uchazeč splní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek pro
přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí ke studiu. Toto rozhodnutí se doručuje prostřednictvím studijního
informačního systému AMU, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vysloví souhlas.
(10) Pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek
pro přijetí ke studiu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
(11) Po oznámení rozhodnutí má uchazeč právo nahlížet do spisu. AMU může namísto umožnění
nahlédnout do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu. Proti rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu
se může uchazeč odvolat do 30 dnů od jeho oznámení.

Právo nahlížet do spisu má uchazeč na základě předchozí domluvy termínu se sekretariátem příslušné
katedry. Spis předkládá k nahlédnutí pedagog nebo sekretářka katedry, předkládající osoba není povinna
k němu podávat komentář. Uchazeč má právo pořídit si kopii spisu.
[II-d.2-č.8 (11)]
(12) Odvolání se podává u děkana.
(13) Odvolacím správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení,
které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy AMU a dané fakulty a s
podmínkami přijímání ke studiu.
(14) Jestliže uchazeč nebyl přijat ke studiu jen pro své umístění v pořadí za stanoveným nejvyšším počtem
uchazečů a následně vyjde najevo, že přijat být může, zejména zanikne-li právo na zápis některému z
přijatých uchazečů či se některý z přijatých uchazečů práva na zápis vzdá, může děkan nejpozději do
zahájení výuky v následujícím akademickém roce na základě žádosti uchazeče obnovit jeho přijímací
řízení a vydat nové rozhodnutí o přijetí ke studiu.

O možnosti podat žádost o obnovení přijímacího řízení informuje uchazeče, který nebyl přijat jen pro své
umístění v pořadí za stanoveným nejvyšším počtem uchazečů, v případě, že nastane okolnost umožňující
podání žádosti, Studijní oddělení FAMU.
[II-d.2-č.8 (14)]
(15) Na odvolání proti rozhodnutí v přijímacím řízení se obdobně použijí obecná ustanovení o odvolání a
odvolacím řízení stanovená tímto řádem v čl. 41.
Díl 3
Studium
Čl. 9
Studijní plány a předměty
(1) Výuka ve studijních programech je prováděna podle studijních plánů daného programu. Studijní plán je
členěn na jednotlivé úseky (ročníky a semestry) a popisuje studijní povinnosti, které musí student splnit pro

řádné ukončení studia. Studijní plán je sestaven z předmětů a stanovuje časovou posloupnost, podmínky a
návaznost v jejich plnění.
(2) Předmět je základní jednotkou studijního plánu. Předmět charakterizují následující parametry, které
společně tvoří jeho sylabus:
a) název
b) kód
c) počet kreditů
d) způsob zakončení
e) rozsah hodin přímé výuky
f) obsah
g) výsledky učení
h) vstupní předpoklady a další požadavky
i) literatura
j) hodnotící metody a kritéria
k) forma studia
(dále jen „parametry předmětu“)
Všechny tyto parametry předmětu jsou popsané v informačním systému a dostupné na internetových
stránkách AMU.
(3) Účast studentů na výuce je s výjimkou přednášek povinná, nestanoví-li sylabus předmětu jinak.
Nemohl-li se student z vážných důvodů účastnit výuky ve stanoveném rozsahu, stanoví mu vyučující, je-li
to možné, povinnosti, jejichž splněním nahradí student účast na výuce.

Standardní součástí sylabu předmětu je určení povinného rozsahu účasti studentů na výuce a další podmínky
pro udělení klasifikace stanovené pedagogem včetně termínů jejich plnění.
[II-d.3-č.9 (3) (5)]
Nebude-li se student moci účastnit výuky z důvodu AMU schválené mobility (např. ERASMUS+), může mu
vyučující stanovit na jeho žádost povinnosti, jejichž splněním nahradí student účast na výuce.
(4) Kromě předmětů daných studijním plánem může student v rámci výuky absolvovat předměty jiných
studijních programů i z ostatních fakult AMU, případně z jiné vysoké školy, bude-li to organizačně možné.
Uznávání předmětů se řídí ustanovením čl. 11.
(5) Přímá výuka probíhá zejména formou přednášek, seminářů, cvičení, dílen, praxí a kombinací těchto
forem; přitom se rozumí: a) přednáškou forma výuky, při níž vyučující převážně monologickým způsobem
objasňuje studentům určité téma,
b) seminářem forma výuky založená na aktivní účasti studentů na výuce s cílem prohloubení příslušných
vědomostí, dovedností a metod odborné práce nebo také odborná rozprava ke stanovenému tématu,
c) cvičením forma výuky sloužící k řízenému provádění činnosti studentem, jejíž součástí jsou pokyny
objasňující způsob jeho provedení a cílem je upevňování vědomostí, dovedností a získání návyků,

d) dílnou forma výuky v pracovní skupině, při níž za řízení samotných účastníků dochází k porovnávání
názorů a zkušeností, k nácviku dovedností a společnému hledání a nacházení řešení tvůrčích problémů,
které vnášejí do dílny sami účastníci,
e) praxí forma výuky, která se uskutečňuje v rámci AMU, v kulturních institucích, ve školských zařízeních
nebo na pracovištích jiných osob jako součást výuky pravidelně nebo v blocích, zpravidla v celých týdnech,
Povinností studenta je samostudium a samostatná tvůrčí činnost v rozsahu určeném vyučujícími, jinak v
rozsahu odpovídajícím požadavkům na splnění předmětu dle jeho sylabu.
(6) Studijní plán může také stanovit minimální počet kreditů, které musí student celkem získat pro postup
do dalšího ročníku studia.
Čl. 10
Kategorie předmětů
(1) Předměty nebo skupiny předmětů jsou ve studijním plánu děleny podle kategorií. Podle kategorie je u
studijního předmětu určena volitelnost výuky, možnost opravných zkouškových termínů, možnost
opakovaného zápisu absolvovaného i neabsolvovaného předmětu a důsledky neúspěšného ukončení
předmětu. Na AMU jsou předměty těchto kategorií:
a) povinné předměty hlavní (dále označované také zkratkou „PH“),
b) povinné předměty bez možnosti opakovaného zapsání (dále označované také zkratkou „PB“),
c) povinné předměty s možností opakovaného zapsání (dále označované také zkratkou „PO“),
d) povinně volitelné předměty (dále označované také zkratkou „PV“),
e) volitelné předměty (dále označované také zkratkou „VV“).
(2) Předmět v kategorii „Povinné předměty hlavní“ (PH):
a) Musí být zapsán v semestru, který určuje studijní plán.
b) Musí být absolvován v semestru, který určuje studijní plán.
c) Nemá opravný zkouškový termín.
d) Při neúspěšném ukončení předmětu je studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b)
zákona.
(3) Předmět v kategorii „Povinné předměty bez možnosti opakovaného zapsání“ (PB):
a) Musí být zapsán v semestru, který určuje studijní plán.
b) Musí být absolvován v semestru, který určuje studijní plán.
c) Má opravné zkouškové termíny.
d) Při neúspěšném ukončení předmětu (po vyčerpání opravných termínů) je studentovi ukončeno studium
na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(4) Předmět v kategorii „Povinné předměty s možností opakovaného zapsání“(PO):
a) Musí být zapsán v semestru, který určuje studijní plán.
b) Má opravné zkouškové termíny.
c) V případě neúspěšného zakončení předmětu je možné požádat o opakovaný zápis předmětu v
budoucím semestru. Žádost o povolení opakovaného zápisu student podává na studijním oddělení a

rozhoduje o ní děkan. Opakovaný zápis předmětu nemusí být studentovi povolen. V případě, že předmět,
jehož opakovaný zápis byl studentovi povolen, se už nebude dále vyučovat, garant studijního programu
stanoví, kterým předmětem má být nahrazen.
d) Při neúspěšném ukončení předmětu, pokud není povoleno opakované zapsání, je studentovi ukončeno
studium na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(5) Předmět v kategorii „Povinně volitelné předměty“(PV):
a) Je součástí nabídky předmětů, z níž musí být část povinně absolvována. Přesné podmínky stanovuje
studijní plán.
b) Má opravné zkouškové termíny.
c) V případě neúspěšného zakončení předmětu je možné opakovaně zapsat předmět v budoucím
semestru.
d) Je možné absolvovat opakovaně, pokud to daný předmět umožňuje, a to jako předmět volitelný (VV).

Možnost a počet opakovaných zapsání povinně volitelných a volitelných předmětů stanoví pedagog
předmětu.
[II-d.3-č.10 (5 d) (6 d)]
e) Při neúspěšném ukončení předmětu není studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b)
zákona.
(6) Předmět v kategorii „Volitelné předměty“(VV):
a) Výběr je zcela na volbě studenta. Studijní plán předepisuje pouze minimální množství kreditů, které je
nutné v průběhu studia z volitelných předmětů získat.
b) Má opravné zkouškové termíny.
c) V případě neúspěšného zakončení vybraného volitelného předmětu je možné opakovaně zapsat
předmět v budoucím semestru.
d) Je možné absolvovat opakovaně, pokud to daný předmět umožňuje.
e) Při neúspěšném ukončení předmětu není studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b)
zákona.

Student si může zapisovat předměty HAMU a DAMU z kategorie „volitelné pro AMU“. Pokud si chce
student výjimečně zapsat předmět, který je povinným předmětem vyučovaným na jiné katedře a není
nabízen pro zápis jako předmět volitelný, kontaktuje s žádostí o tuto výjimku pedagoga předmětu (zpravidla
prostřednictvím sekretářky katedry). Případný souhlas pedagoga sekretářka oznámí na studijní oddělení, kde
bude předmět studentovi zapsán.
[II-d.3-č.10 (6)]
Modul je volitelný předmět. Není trvalou součástí studijního plánu a nevypisuje se před zahájením semestru,
ale nárazově v průběhu semestru.
[II-d.3-č.10 (6)]
Čl. 11

Uznání předmětu
(1) Přijímací řízení ke studiu ani úspěšné absolvování předmětu nemůže být studentovi prominuto. Ve
výjimečných případech může děkan na žádost studenta uznat splnění zapsaného předmětu splněním
předmětu na jiné vysoké škole v ČR, v zahraničí či v jiném studiu na AMU. Student k žádosti o uznání
splnění předmětu přiloží doklady prokazující splnění předmětu, jeho hodnocení, rozsah a obsah výuky.
Uznat nelze splnění předmětu, od jehož splnění uplynulo více než 5 let. Uznáním splnění předmětu je
uznáno i hodnocení předmětu. Neodpovídá-li způsob hodnocení tomuto řádu, určí hodnocení děkan tak,
aby co nejvíce odpovídalo hodnocení, kterého student dosáhl při splnění předmětu. Předmět, který student
splnil na vysoké škole užívající ECTS, se přenese včetně kreditů a to v počtu odpovídajícím pravidlům
výuky v rámci AMU a podmínkám akreditace příslušného studijního programu uskutečňovaného AMU. U
předmětů splněných na jiných vysokých školách určí počet získaných kreditů a hodnocení děkan.

Děkan může uznat absolvování předmětu splněním na jiné vysoké škole v ČR na základě žádosti studenta
doporučené garantem oboru po předchozí konzultaci s pedagogem předmětu. Uznáváním absolvování
předmětu splněném na vysoké škole v zahraničí děkan pověřuje proděkana pro zahraniční vztahy.
[II-d.3-č.11 (1)]
Díl 4
Výjimky ze studia
Čl. 12
(1) Ve výjimečných případech z vážných důvodů (například zdravotní, rodinné, sociální či jiné důvody,
které zabraňují ve splnění povinností a jejichž existenci osoba, která se jich dovolává, hodnověrným
způsobem prokáže patřičnými doklady; dále jen „vážné důvody“), které nelze řešit jiným způsobem, může
děkan na návrh garanta studijního programu povolit studentovi kdykoliv během studia výjimku z plnění
některých podmínek studijního plánu ve stanovených termínech, především z povinnosti absolvovat
předměty v kategoriích PH, PB a PO v předepsaném semestru.
Čl. 13
Změna ročníku
(1) Student může z vážných důvodů požádat o rozložení ročníku do dvou akademických let či požádat o
spojení ročníků (dále jen „Změna ročníku“). Změnu ročníku lze provést pouze jednou během studia v
každém studijním programu. Na Změnu ročníku nemá student právní nárok. Žádost o Změnu ročníku
student podává na studijní oddělení a rozhoduje o ní děkan na základě doporučení garanta studijního
programu. V žádosti student musí uvést, ve kterých semestrech absolvuje jednotlivé předměty z kategorií
PH, PB a PO.

Žádost o změnu ročníku plánu má podobu individuálního plánu studia strukturovaného podle semestrů, v
němž student konkretizuje povinné předměty, resp. součásti státní závěrečné zkoušky, které hodlá splnit v
příslušných semestrech rozloženého studia, a v němž rovněž uvede plánovaný počet kreditů za absolvování

volitelných předmětů v jednotlivých semestrech. Během zkouškového období po letním semestru není
možné žádat o rozložení ročníku, jehož výuka již byla uzavřena.
K žádosti o změnu ročníku se před rozhodnutím děkana vyjadřuje doporučujícím, či nedoporučujícím
stanoviskem vedoucí příslušné katedry; v případě, že student v semestru podání žádosti realizuje projekt ve
studiu FAMU, rovněž vedoucí Studia FAMU; a v případě, že student žádost podává z důvodu uzavřené
smlouvy o studijním pobytu v zahraničí, rovněž proděkan pro zahraniční vztahy.
Studenti v rozloženém ročníku mají nárok na čerpání finančních prostředků a interních kapacit Studia
FAMU jako řádní studenti. Jsou však povinni s vedoucím výroby Studia FAMU vypracovat podrobný
výrobní plán před schválením žádosti, protože přesunem cvičení dochází k překročení parametrů zadání
cvičení uvedeného v Bílé knize FAMU. Finanční limit pro převod do dalšího roku je pro všechna cvičení
FAMU stanoven rozhodnutím děkana (částkou 1 500 000 Kč).
[II-d.4-č.13 (1)]
Čl. 14
Přerušení studia
(1) Studium může být i opakovaně přerušeno na žádost studenta nebo z moci úřední. Na přerušení studia,
s výjimkou přerušení z důvodů uvedených v odstavci 4 není právní nárok. Studium se přerušuje ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části
uveden do data určeného v rozhodnutí. V době přerušení studia není osoba, které bylo studium přerušeno,
studentem. Lhůty pro plnění studijních povinností v této době nezačínají běžet a započaté se staví.

Student, který o přerušení studia požádá z vážného zdravotního důvodu anebo z důvodu mimořádně tíživé
sociální či osobní situace, podává žádost s příslušným odůvodněním a doložením nastalých skutečností.
Student, který o přerušení studia požádá z dalších důvodů zřetele hodných (například z důvodu mimořádné
příležitosti k profesnímu rozvoji mimo školu), a žádost podává v průběhu semestru, je povinen k
odůvodněné žádosti připojit rovněž výpis o splněných studijních povinnostech v příslušném semestru, o
jehož vystavení požádá na Studijním oddělení. Pokud student žádost podává během zkouškového období,
připojí k odůvodněné žádosti výpis o splněných studijních povinnostech v právě uzavřeném semestru
(výstup z KOS: „Absolvované předměty za semestr..."). U nesplněných studijních povinností v běžícím
semestru je student povinen doložit vyčerpání opravných termínů, resp. věcně zdůvodnit jejich nevyčerpání.
K žádosti o přerušení studia se před rozhodnutím děkana vyjadřuje doporučujícím, či nedoporučujícím
stanoviskem vedoucí příslušné katedry; v případě, že student v době podání žádosti realizuje projekt ve
studiu FAMU, rovněž vedoucí Studia FAMU.
Po dobu přerušení student ztrácí nárok na čerpání finančních prostředků a interních kapacit Studia FAMU.
Výroba praktického cvičení bude po dobu přerušení pozastavena. Děkan může v souladu s čl. 12 (1) SZŘ

stanovit studentu, který se po přerušení navrací do studia, zvláštní podmínky pro plnění cvičení včetně
úpravy jejich rozpočtu.
[II-d.4-č.14 (1)]
(2) Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia, není-li stanoveno jinak. Nejdelší
celková doba přerušení studia je taková doba přerušení studia, která spolu s dobou studia počítanou od
prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal, nepřesáhne maximální dobu studia.
(3) Děkan může z moci úřední přerušit studium a) studentovi, kterému vznikla povinnost uhradit poplatek
za studium podle § 58 odst. 3 zákona a který tento poplatek ve výši a termínech stanovených
pravomocným rozhodnutím neuhradil;
b) v případě, kdy je to zapotřebí k odvrácení újmy hrozící studentovi, jestliže její původ nesouvisí se
studiem.
(4) Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to
po celou uznanou dobu rodičovství podle § 54 zákona. Právo na přerušení studia je studentovi po tuto
dobu přiznáno i v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu podle občanského zákoníku nebo právních předpisů upravujících státní sociální
podporu. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do maximální doby studia.
(5) Student má právo na přerušení studia z vážného zdravotního důvodu. Doba přerušení studia z tohoto
důvodu se nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia.
(6) Osoba, které bylo studium přerušeno, je povinna hlásit fakultě skutečnosti rozhodné pro přerušení
studia a jeho trvání.
(7) Ukončením přerušení studia vzniká studentovi právo na opětovný zápis do studia. O novém zařazení
do studia rozhoduje děkan.

Student je povinen po nastoupení do studia splnit nově vzniklé povinné předměty, které byly během doby
přerušení studia zahrnuty do aktualizovaného studijního plánu. Pokud byl během přerušení zrušen některý
předmět studijního plánu, student je povinen splnit adekvátní kreditovou zátěž atestací náhradního
předmětu, určeného vedoucím katedry.
[II-d.4-č.14 (7)]
(8) Děkan v rozhodnutí o přerušení studia stanoví lhůtu, ne kratší než 5 pracovních dnů ode dne ukončení
přerušení studia, ve které je student povinen se do studia opětovně zapsat. Pokud se student ve
stanovené lhůtě opětovně do studia nezapíše, může mu být studium ukončeno v souladu s ustanovením §
56 odst. 1 písm b) zákona. Toto ustanovení se nepoužije tehdy, nedostavil-li se student k opětovnému
zápisu z vážných důvodů. O řádnosti a včasnosti omluvy a vážnosti důvodů rozhoduje děkan.
(9) Děkan ukončí přerušení studia na základě žádosti studenta pominou-li důvody pro přerušení studia.
(10) V případě, že v době přerušení studia uplyne maximální doba studia, nelze přerušení studia ukončit a
má se za to, že osoba, jíž bylo studium přerušeno, zanechala studia dnem uplynutí maximální doby studia.
Čl. 15

Studenti se statutem studujícího rodiče
(1) V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních
povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru či ročníku vyplývajících zejména
z tohoto studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské nebo
rodičovské dovolené1, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší podle § 54 zákona. Aby mohl
student uplatňovat práva vyplývající z tohoto odstavce, musí na studijním oddělení péči o dítě ohlásit a
doložit. Podrobnosti stanoví výnos rektora.

Student žádá o přidělení statutu „studující rodič“ podle Výnosu rektora č. 12/2018.
[II-d.4-č.15 (1)]
Díl 5
Ukončení studia
Čl. 16
(1) Studium v bakalářském a magisterském studijním programu uskutečňovaném na fakultách AMU se
řádně ukončuje vykonáním státní závěrečné zkoušky; studium v doktorském studijním programu se řádně
ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a veřejnou obhajobou disertační práce.
(2) Studium se dále ukončuje podle § 56 zákona.
(3) Možnost vyloučení ze studia a jeho podmínky stanoví § 65 odst. 1 písm. c) zákona a § 67 zákona.
Vyloučení ze studia je nejpřísnější sankcí, kterou lze uložit studentovi za spáchání disciplinárního
přestupku, resp. za podvodné jednání, v jehož důsledku byl přijat ke studiu.
(4) Student, který zanechal studia, byl vyloučen nebo jinak předčasně ukončil studium dle § 56 odst. 1
zákona, má právo požádat o vystavení dokladu o úspěšně vykonaných zkouškách a získaných zápočtech
(potvrzení o studiu, doklad o vykonaných zkouškách dle § 57 zákona). V tomto dokladu musí být zároveň
uvedeno, že student studium řádně neukončil.
Čl. 17
Maximální doba studia
(1) Maximální doba studia je doba, v níž je student povinen studium řádně ukončit. Maximální doba studia
v bakalářském studijním programu, magisterském i magisterském navazujícím studijním programu, i
doktorském studijním programu činí šest let, s výjimkou navazujícího magisterského studijního programu
dvouletého, kde činí maximální doba studia čtyři roky.
(2) Maximální doba studia se počítá od prvního dne akademického roku, do něhož se student zapsal.
Pokud se uchazeč zapíše do studia po prvním dni akademického roku, počítá se maximální doba studia
ode dne zápisu.
(3) Po uplynutí maximální doby studia nesmí student skládat zkoušky, státní zkoušky, ani plnit jiné studijní
povinnosti. Zkouška, státní závěrečná zkouška nebo jiná studijní povinnost konaná po uplynutí maximální
doby studia je neplatná.

(4) Student je povinen řádně ukončit studium absolvováním studia během maximální doby studia.
Neukončí-li student řádně studium absolvováním studia během maximální doby studia, nesplnil požadavek
stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno ve smyslu ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

- Hlava III Studium v bakalářských a magisterských studijních programech
Díl 1
Organizace studia
Čl. 18
(1) Studium ve všech studijních programech se uskutečňuje podle platné akreditace a v souladu s
Akreditačním řádem AMU.
(2) Studium v bakalářských studijních programech podle § 45 zákona a v magisterském a navazujícím
magisterském studijním programu (§ 46 zákona) se uskutečňuje v prezenční, nebo v kombinované formě.
Díl 2
Průběh studia
Čl. 19
(1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči dle § 51 zákona právo na zápis do studia.
Uchazeč se po přijetí ke studiu stává studentem AMU dnem zápisu do studia na fakultě, která uskutečňuje
příslušný studijní program. Po zápisu do studia je nově přijatý student, který tak v minulosti na AMU
neučinil, povinen složit imatrikulační slib. V případě odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib v
určeném náhradním termínu do rukou rektora nebo děkana.
(2) Fakulty stanovují v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 zákona lhůtu pro zápis do studia. V rámci této
lhůty fakulty vyhlašují termíny zápisu. Termíny zápisu a lhůta pro zápis do studia jsou s patřičným
předstihem vyhlášeny v harmonogramu fakulty. Uchazeč, který se nedostaví k zápisu bez řádné písemně
odůvodněné omluvy v žádném z vyhlášených termínů, pozbývá práva na zápis do studia. Děkan může v
závažných případech povolit odložení nástupu ke studiu o jeden rok formou přerušení studia. Na přerušení
studia z uvedeného důvodu není právní nárok.
(3) Po zápisu do studia se student stává členem akademické obce příslušné fakulty a AMU.
Čl. 20
Práva a povinnosti studenta
(1) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy a vnitřní normy AMU a jejích součástí.
(2) Student je dále povinen:
a) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši,
b) hlásit AMU nebo fakultě změny v osobních údajích (včetně telefoního čísla), adresu určenou pro
doručování, zejména prostřednictvím informačního systému,

Nastalé změny v osobních a kontaktních údajích (včetně čísla účtu) je student povinen neprodleně zanést do
informačního systému KOS.
[III-d.2-č.20 (2 b)]
c) sledovat plnění svých studijních povinností a případné problémy či nejasnosti neodkladně konzultovat s
pedagogem předmětu, s vedoucím katedry, případně garantem studijního programu či se studijním
oddělením fakulty, na které je zapsán ke studiu,
d) hlásit fakultě ztrátu zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud byla tato způsobilost podmínkou pro přijetí ke
studiu,
e) dostavit se ve stanoveném termínu na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance
AMU k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia,
f) usilovat, aby v každém ročníku studia splnil všechny zapsané předměty,
g) mít uzavřenu licenční smlouvu s AMU na užití školních děl za obvyklých podmínek.
(3) Studium může být i opakovaně přerušeno na žádost studenta nebo z moci úřední dle pravidel
uvedených v čl. 14.
Díl 3
Zápis a absolvování předmětů
Čl. 21
Zápis předmětů
(1) Výuka v semestru je organizována podle rozvrhů, které stanoví příslušná katedra. Katedra zajistí
zveřejnění týdenních rozvrhů nejpozději týden před začátkem období výuky. Je-li k tomu dán důvod, upraví
katedra v nezbytném rozsahu rozvrh výuky po jeho zveřejnění. Zápis předmětů probíhá v informačním
systému. V harmonogramu akademického roku AMU je pro každý semestr stanoveno období pro zápis
předmětů studenty. Před začátkem tohoto období zapíše studijní oddělení studentům automaticky
předměty v kategoriích PH, PB a PO předepsané pro daný semestr. Je-li u některého předmětu z těchto
kategorií dána možnost absolvovat je v jednom z více semestrů, automaticky budou studentovi zapsány až
v tom posledním možném (pokud ho student do té doby neabsolvuje).
(2) Během období pro zápis předmětů studenty si studenti mohou zapsat předměty v kategoriích PV a VV
a dále předměty z kategorií PH, PB a PO, u kterých je daný semestr jedním z těch, v nichž je možné
předmět absolvovat. Pokud je předmět vyučován ve více termínech a různými pedagogy (dále jen
„paralelka“), musí si student během tohoto období u všech zapsaných předmětů (i těch automaticky
zapsaných studijním oddělením) vybrat paralelku. Pokud si student paralelku nevybere, bude mu na konci
období přidělena.

Před koncem období pro zápis volitelných předmětů sekretariát katedry v součinnosti se studenty a
pedagogy zkontroluje obsazenost paralelek. Studentu, který si paralelku sám nevybral, bude před koncem
období přidělena katedrou.
[III-d.3-č.21 (2)]

(3) Do ukončení období pro zápis předmětů mohou studenti provádět změny v zápise předmětů (například
zapsání/odepsání předmětů, výběr paralelky). Po skončení období pro zápis předmětů lze stav zápisu
předmětů měnit jen v odůvodněných případech prostřednictvím studijních oddělení za podmínek
stanovených fakultou, pouze do začátku zkouškového období v daném semestru.

V přiměřeném předstihu před skončením období pro zápis volitelných předmětů Studijní oddělení vyzve
studenty hromadným mailem, aby provedli případné změny v zápise, zejména aby si odepsali zapsané
předměty, které oproti původnímu předpokladu nebudou navštěvovat. Volitelné předměty, které si student
neodepíše před koncem období pro zápis volitelných předmětů a které v semestru neabsolvuje, zůstávají
zapsané v jeho systému.
Po skončení období pro zápis volitelných předmětů může student po předchozí konzultaci s pedagogem
předmětu a v případě, že to umožňuje kapacita předmětu, požádat Studijní oddělení FAMU prostřednictvím
sekretariátu příslušné katedry o dodatečný zápis volitelného předmětu.
[III-d.3-č.21 (3)]
(4) Fakulty po vzájemné dohodě mohou v rámci období pro zápis předmětů studenty stanovit datum, do
kterého si budou moci studenti zapsat předměty zejména z kategorie PV a VV jen do určitého celkového
maximálního počtu kreditů.
(5) Studentovi nemusí být z kapacitních důvodů zápis volitelného nebo povinně volitelného předmětu v
daném semestru umožněn.
(6) Výjimečně v případě, že výuka předmětu je organizována individuálně, stanoví rozvrh výuky pedagog a
to v dostatečném předstihu.
(7) Je-li k tomu dán mimořádný důvod, může katedra v nezbytném rozsahu upravit rozvrh výuky i po jeho
zveřejnění a mimo harmonogram AMU přidáním nového předmětu z kategorie volitelných (VV) nad rámec
týdenních rozvrhů. Ustanovení o zápisu předmětů se v tomto případě použijí obdobně.
Čl. 22
Absolvování předmětu
(1) Absolvováním předmětu je myšleno splnění všech požadavků na jeho úspěšné ukončení popsané v
parametrech předmětu a získání tak příslušného počtu kreditů.
(2) Předměty, které má student k začátku zkouškového období zapsané v zápise předmětů, už nelze
vyškrtnout a budou po skončení zkouškového období považovány za ukončené a to buď úspěšně (řádně
absolvované), nebo neúspěšně. V případě, že se student nedostaví ke zkoušce nebo nedodá zadanou
práci, může předmět zůstat bez hodnocení, ale bude pro další průběh studia považován za neúspěšně
ukončený, stejně jako kdyby byl ohodnocen stupněm F (u zkoušky) nebo N (u zápočtu).

Předmět, který zůstane zapsaný v systému studenta, je vzhledem k případné možnosti opakovaného zápisu
pokládán za předmět již jednou zapsaný. Pokud je předmět zakončen zkouškou, je vzhledem ke kritériím
pro přiznání prospěchového stipendia nahlížen, jako kdyby byl ohodnocen stupněm F.
[III-d.3-č.22 (2)]

Čl. 23
Opakovaný zápis neabsolvovaného předmětu
(1) Opakovaným zápisem neabsolvovaného předmětu se míní situace, kdy si student (sám, nebo
prostřednictvím katedry či studijního oddělení) zapíše předmět, který v minulost již studoval, ale ukončil ho
neúspěšně. U předmětu může být stanoven maximální počet opakovaných zapsání.

Maximální možný počet opakovaných zápisů neabsolvovaného předmětu stanoví garant nebo hlavní
pedagog předmětu.
[III-d.3-č.23 (1)]
Čl. 24
Opakovaný zápis absolvovaného předmětu
(1) Opakovaným zápisem absolvovaného předmětu se míní situace, kdy si student (sám, nebo
prostřednictvím katedry či studijního oddělení) zapíše předmět, který už v minulosti absolvoval. Takto
zapsaný předmět je považován za předmět z kategorie VV, i když má student předmět zařazen ve svém
studijním plánu v jiné kategorii. Opakované absolvování je možné pouze u vybraných předmětů. U
předmětu může být stanoven maximální počet opakovaných zapsání.

Možnost opakovaných zápisů absolvovaného předmětu a jejich maximální možný počet stanoví garant nebo
hlavní pedagog předmětu.
[III-d.3-č.24 (1)]
Díl 4
Zápis do vyššího ročníku studia
Čl. 25
(1) Do vyššího ročníku studia může být zapsán student, který splnil všechny požadavky stanovené
studijním plánem příslušného studijního programu pro ročník předcházející (tj. absolvoval veškeré
předepsané předměty z kategorie povinných – PH, PB, PO). Studentovi, který stanovené požadavky
nesplnil ke dni, jímž se v harmonogramu fakulty ukončuje opravné zkouškové období, se studium ukončuje
v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(2) Do vyššího ročníku studia se student zapisuje prostřednictvím informačního systému. Student je
povinen v informačním systému provést nejprve kontrolu splnění studijních povinností a kontrolu osobních
a kontaktních údajů. V případě, že kontrola proběhla úspěšně, je student oprávněn podat prostřednictvím
informačního systému žádost o zápis do vyššího ročníku.
(3) Studijní oddělení nejpozději do 14 dnů od podání žádosti o zápis do vyššího ročníku ověří splnění
podmínek pro postup do vyššího ročníku a zapíše studenta do vyššího ročníku. Jestliže nejsou splněny
podmínky pro zápis, bude student informován studijním oddělením, že nebyl zapsán, a o důvodech, proč

tomu tak je. Student je v takovém případě povinen po splnění stanovených podmínek znovu podat žádost
prostřednictvím informačního systému pro zápis do vyššího ročníku.
(4) Žádost o zápis do vyššího ročníku je možné podat od 1. 6. do posledního dne opravného zkouškového
období v akademickém roce.
(5) Pouze studenti, kteří splnili podmínky pro zápis a zároveň podali žádost o zápis v informačním systému
nejpozději poslední den zkouškového období v akademickém roce, budou mít možnost zapisovat si
předměty v prvním možném okamžiku zápisu. Studenti, kteří nesplní podmínky uvedené v předchozí větě,
budou mít možnost zapisovat si předměty až poté, kdy budou řádně zapsáni do vyššího ročníku.
(6) Studenti, kteří žádost nepodají, se mohou zapsat v náhradním termínu zápisu určeném v
harmonogramu fakulty. K náhradnímu termínu zápisu je třeba se dostavit osobně. Pokud se student
nezapíše do vyššího ročníku ani v tomto náhradním termínu zápisu, bude mu studium ukončeno pro
nesplnění požadavků dle ust. § 56 odst. 1 b) zákona.
Díl 5
Klasifikace a kontrola studia
Čl. 26
(1) Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány, a student je o nich
informován prostřednictvím informačního systému.
(2) Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia v příslušném předmětu a zapisuje se do informačního
systému slovem „Započteno“ (Z) / „Nezapočteno“ (N). Zápočet nemá opravný termín.

Veškeré podmínky pro udělení zápočtu jsou stanoveny sylabem předmětu včetně termínů jejich plnění.
Pedagog v informačním systému vypisuje řádný termín pro udělení zápočtu na základě splnění veškerých
podmínek uvedených v sylabu. Zápočet nemá opravný termín. Pokud student nesplní veškeré podmínky
stanovené sylabem předmětu k řádnému termínu, je hodnocen N.
[III-d.5-č.26 (2)]
(3) Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia v příslušném předmětu, jíž se prověřují vědomosti i míra
tvořivosti studenta v příslušném předmětu. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice „A, B, C, D, E, F“:
- A (výborný výkon převyšující daná kritéria),
- B (nadprůměrný výkon s minimem chyb),
- C (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb),
- D (přijatelný výkon s větším počtem chyb),
- E (výkon vykazující minimální naplnění kritérií),
- F (nepřijatelný výkon).
(4) V případě povinných předmětů hlavních (PH) probíhají zkoušky zpravidla před komisí, která má
nejméně 3 členy a je jmenována vedoucím příslušné katedry. Takovéto zkoušky mohou být nazývány také
zkouškami klauzurními či klauzurami.

O výsledném hodnocení klauzurní zkoušky na stupnici A-E rozhodne komise na základě hlasování. Student
je hodnocen stupněm F, pokud pro tento návrh hlasuje nadpoloviční většina komise. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje o hodnocení předseda komise.
[III-d.5-č.26 (4)]
(5) Zvláštním případem zkoušky je zkouška postupová, kterou se ověřují znalosti a dovednosti získané
během delšího úseku studia v rozsahu více předmětů.
(6) Před koncem výuky v semestru vypíše pedagog dostatečný počet řádných termínů zápočtů a zkoušek s
ohledem na počet zapsaných studentů. Není-li děkanem fakulty stanoveno jinak, termíny zveřejní
prostřednictvím informačního systému. Je-li termín vypsán v informačním systému, student se ke zkoušce
přihlašuje prostřednictvím něho.

Dostatečným počtem se míní takový počet zkouškových termínu, aby všem studentům daného předmětu
bylo umožněno zapsání na řádný termín zkoušky v řádném zkouškovém období. Za vypsání dostatečného
počtu termínů zodpovídá garant nebo vyučující předmětu.
[III-d.5-č.26 (6)]
(7) Student má povinnost konat zkoušku v řádném termínu, tedy v nejbližším zkouškovém období
bezprostředně následujícím poté, kdy získal možnost zkoušku konat. Nesplní-li student předmět v řádném
termínu, má právo konat zkoušku v opravném termínu.
(8) Nepřihlásí-li se student ve zkouškovém období na žádný termín zkoušky a současně ani zkoušku
nekonal, platí, že se ke zkoušce nedostavil a je hodnocen stupněm „F“.
(9) U předmětů zakončených zkouškou má student právo na dva opravné termíny. V průběhu řádného
zkouškového období vypíše pedagog dostatečný počet opravných termínů zkoušek s ohledem na počet
zapsaných studentů. Neuspěje-li student ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan v souladu s
ust. § 68 odst. 1 písm. a) zákona povolit mimořádný třetí opravný, tzv. děkanský termín. Děkanský termín
je zkouškou komisionální, kde členem komise je také děkan nebo jím pověřený proděkan. Žádost o
povolení děkanského termínu musí být písemná a řádně odůvodněná. Na povolení děkanského termínu
není právní nárok.

Dostatečným počtem opravných termínů se míní v rámci řádného zkouškového období vypsaný a v případě
nastalé potřeby průběžně doplňovaný adekvátní počet opravných zkouškových termínů, aby studenti, kteří
neuspěli u řádného termínu zkoušky, mohli v rámci řádného zkouškového období vyčerpat dva opravné
termíny, na něž mají nárok.
Pokud děkan vyhoví žádosti o třetí opravný termín, stanoví termín komisionální zkoušky, která proběhne
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení opravného zkouškového období.
[III-d.5-č.26 (9)]
(10) U povinných předmětů hlavních (PH) není přípustný opravný termín. V případě, že je student
hodnocen v předmětu kategorie povinný předmět hlavní (PH) stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, je mu
ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona.

(11) Student je povinen vykonat zkoušku osobně, poctivě a za dodržení pravidel zkoušky. Pokud se
student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, je povinen se předem omluvit, jinak je
hodnocen stupněm „F“. O řádnosti a včasnosti omluvy rozhoduje vedoucí katedry. Odstoupí-li po zahájení
zkoušky/zápočtu nebo poruší-li pravidla zkoušky/zápočtu, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“.

O řádnosti a včasnosti omluvy ze zkoušky rozhoduje garant nebo pedagog předmětu, v případě jeho
pochybností nebo v případě komisionální zkoušky vedoucí katedry.
[III-d.5-č.26 (11)]
(12) Hodnocení studenta se zapisuje do informačního systému. Hodnocení musí být zaneseno do
informačního systému do pěti pracovních dnů následujících po dni termínu konání zkoušky nebo termínu
zápočtu. Za zápis hodnocení do informačního systému zodpovídá zkoušející.

Za včasný zápis hodnocení do informačního systému zodpovídá zkoušející, v případě komisionální zkoušky
předseda zkušební komise. Zkoušející nebo předseda zkušební komise, který zápisem pověří sekretáře
katedry, zodpovídá za kontrolu správnosti zápisu. V případě odůvodněné stížnosti studenta poškozeného
pozdním nebo nesprávným zápisem hodnocení je vedením FAMU volán k zodpovědnosti příslušný
zkoušející nebo předseda zkušební komise.
[III-d.5-č.26 (12)]
(13) Plnění studijních povinnosti se kontroluje po semestrech. Kontrola plnění studijních povinností se
především týká:
a) absolvování povinných předmětů (PH, PB,PO),
b) získání minimálního množství kreditů nebo absolvování předmětů ze skupin povinně volitelných
předmětů (PV),
c) získání dostatečného množství kreditů z volitelných předmětů (VV),
d) případně získání minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku dle studijního plánu.
Díl 6
Řádné ukončení studia
Čl. 27
Státní závěrečné zkoušky
(1) Studium v bakalářském studijním programu i v magisterském a navazujícím magisterském studijním
programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou.
(2) Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí: a) zkoušky z předmětů stanovených akreditací
studijního programu,
b) obhajoby vysokoškolské kvalifikační práce.
(3) Vysokoškolskou kvalifikační prací je v bakalářských studijních programech bakalářská práce a zpravidla
absolventský výkon; v magisterských studijních programech diplomová práce a zpravidla absolventský
výkon. Vypracování vysokoškolské kvalifikační práce je součástí studijního plánu a je zohledněno
přidělením kreditů.

(4) Státní závěrečnou zkoušku ani její části nelze uznat ve smyslu čl. 11.
(5) Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění
studijních povinností daných studijním plánem.
Oddíl 1
Vysokoškolská kvalifikační práce
Čl. 28
Kvalifikační práce
(1) Bakalářskou prací, resp. diplomovou prací (bakalářská práce a diplomová práce dále souhrnně jen jako
„kvalifikační práce“), student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést
potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost ve formě teoretického
textu.
(2) Zadání bakalářské práce, respektive diplomové práce, schvaluje děkan s přihlédnutím k návrhu
studenta na doporučení vedoucího katedry. Garant studijního programu může stanovit další parametry
kvalifikační práce, co se týče struktury, rámcového tematického zaměření apod.

Studenti závěrečných ročníků bakalářského nebo magisterského programu mohou navrhnout téma své
kvalifikační práce. Návrh schvaluje vedoucí katedry. Zadání kvalifikačních prací studentů katedry schvaluje
děkan před jejich vložením do informačního systému na základě hromadně podaných doporučení vedoucího
katedry. Vložení zadání kvalifikačních prací do informačního systému se uskutečňuje nejpozději 1. února.
Změny zadání schvaluje děkan na základě doporučení vedoucího katedry, který je předem projednal
s vedoucím práce.
[III-d.6-č.28 (2) (5)]
(3) Náležitosti kvalifikačních prací pro bakalářský studijní program upravuje čl. 5 a náležitosti kvalifikačních
prací pro magisterský a navazující magisterský studijní program upravuje čl. 6.
(4) Kvalifikační práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému. Termín odevzdání
kvalifikačních prací je stanoven děkanem fakulty v rámci harmonogramu fakulty. Termín odevzdání
kvalifikačních prací musí být nejméně jeden měsíc před datem konání obhajoby. Student dále předá
katedře příslušný počet výtisků práce ve vazbě, konkrétní počet stanoví děkan v závislosti na studijním
programu.

Student odevzdává ujeden výtisk ve vazbě pro archivaci do Knihovny FAMU. Vyšší počet odevzdaných
výtisků prací stanoví děkan na základě doporučení vedoucího katedry.
[III-d.6-č.28 (4)]
(5) Vedoucího kvalifikační práce i její/ho oponenta/y jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry.
Vedoucím kvalifikační práce může být i odborník, který není akademickým pracovníkem AMU. Zadání se
uskutečňuje vložením do informačního systému, a to nejpozději 3 měsíce před termínem odevzdání práce.
Změny vedoucího práce, respektive tématu kvalifikační práce schvaluje děkan dle podmínek stanovených
fakultou.

(6) Vedoucí kvalifikační práce a oponent/i vypracují k práci písemné posudky, které jsou povinni vložit do
informačního systému nejméně 3 pracovní dny před datem obhajoby; je-li posudek zpřístupněn později,
má student právo před konáním obhajoby žádat nový termín státní zkoušky.
(7) V písemných posudcích vedoucího kvalifikační práce i oponenta/tů musí být výslovně uvedena
klasifikace a zda doporučují nebo nedoporučují práci k obhajobě. Pokud vedoucí nedoporučí práci k
obhajobě, nemůže být student připuštěn k obhajobě kvalifikační práce. Student, který nebyl připuštěn k
obhajobě kvalifikační práce nebo práci neobhájil, je zkušební komisí za obhajobu kvalifikační práce
klasifikován stupněm „F“.
(8) Pokud byla obhajoba kvalifikační práce v řádném termínu hodnocena stupněm „F“, může zkušební
komise rozhodnout, že podmínkou opakování obhajoby je vypracování nové kvalifikační práce.
(9) Kvalifikační práce AMU zveřejňuje v souladu s § 47b zákona. Zveřejnění se provádí ve fakultních
knihovnách a též elektronicky v repozitáři kvalifikačních prací AMU „Dspace“ na adrese
http://dspace.amu.cz.
Čl. 29
Absolventský výkon
(1) Absolventským výkonem je část vysokoškolské kvalifikační práce, kterou student prokazuje úroveň své
umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo
odborného projektu (dále jen „absolventský výkon“).
(2) Zadání absolventského výkonu určuje děkan s přihlédnutím k případnému návrhu studenta na
doporučení vedoucího katedry, pokud vnitřní norma fakulty nestanoví jinak. Zadání obsahuje název
absolventského výkonu a jeho stručnou charakteristiku, jméno vedoucího výkonu a nejpozdější termín jeho
realizace.
(3) Oponenta či oponenty absolventského výkonu jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry, pokud
vnitřní norma fakulty nestanoví jinak.
(4) Zadání se uskutečňuje vložením do informačního systému. Změny zadání či oponenta absolventského
výkonu schvaluje děkan dle podmínek stanovených fakultou.

Realizací absolventského výkonu se na FAMU v závislosti na oboru rozumí dokončení filmu do podoby pro
kontrolní projekci nebo instalace výstavního souboru či příprava adekvátního projektu nebo dovedení
scénáře či producentského projektu do finální písemné podoby.
Zadání absolventských výkonů studentů katedry schvaluje děkan před jejich vložením do informačního
systému na základě hromadně podaných doporučení vedoucího katedry.
Zadání absolventských výkonů do informačního systému se uskutečňuje nejpozději 1. února. Změny zadání
schvaluje děkan na základě doporučení vedoucího katedry, který je předem projednal s vedoucím práce.
[III-d.6-č.29 (2) (4)]

(5) Absolventský výkon student realizuje v souladu se studijním plánem na některém z pracovišť AMU a
nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání obhajoby. Student může výjimečně realizovat svůj
absolventský výkon také mimo AMU, a to po předchozím souhlasu děkana fakulty.
(6) V případě, že je oponent absolventského výkonu zároveň oponentem kvalifikační práce, může být
oponentní posudek absolventského výkonu součástí oponentního posudku kvalifikační práce.
(7) Oponent absolventského výkonu vypracuje písemný posudek a zpřístupní jej studentovi prostřednictvím
informačního systému nejpozději 3 pracovní dny před konáním obhajoby; je-li posudek zpřístupněn
později, má student právo před konáním obhajoby žádat nový termín státní zkoušky.
(8) Absolventský výkon je klasifikován podle stupnice „A, B, C, D, E, F“. V písemném posudku oponenta
absolventského výkonu musí být výslovně uvedena klasifikace a zda doporučuje, nebo nedoporučuje
absolventský výkon k obhajobě. Pokud alespoň jeden oponent nedoporučí absolventský výkon k obhajobě,
nemůže být student připuštěn k obhajobě absolventského výkonu. Student, který nebyl připuštěn k
obhajobě absolventského výkonu nebo absolventský výkon neobhájil, je zkušební komisí za obhajobu
absolventského výkonu klasifikován stupněm „F“.
Oddíl 2
Ústní část státní závěrečné zkoušky
Čl. 30
(1) Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a složenou z profesorů,
docentů a dále odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a
vyhlášení výsledků jsou veřejné. O konání státní závěrečné zkoušky se vyhotoví protokol, který podepisuje
předseda a všichni členové komise. Počet členů komise nesmí být menší než pět. Zkoušení musí být
přítomni minimálně tři členové komise.
(2) K ústní části státní závěrečné zkoušky může předstoupit student, který splnil studijní požadavky dané
studijním plánem studijního programu (včetně případné realizace absolventského výkonu), odevzdal
kvalifikační práci v řádném termínu se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů.
Součástí ústní části státní závěrečné zkoušky je obhajoba vysokoškolské kvalifikační práce.
(3) Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí „A, B, C, D, E, F“. Celkové hodnocení státní závěrečné
zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním. Pro celkové hodnocení „A“ však musejí být
absolventský výkon a obhajoba kvalifikační práce hodnoceny stupněm „A“ a žádný z dílčích předmětů
nesmí být hodnocen hůře než „B“. Je-li student v kterékoli části státní závěrečné zkoušky hodnocen
známkou „F“, je i celkový výsledek státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „F“.
(4) Obhajobu kvalifikační práce i státní závěrečnou zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejpozději však do
jednoho roku od data neúspěšné obhajoby či neúspěšného skládání zkoušky. Student opakuje pouze ty
části státní závěrečné zkoušky, které byly klasifikovány stupněm „F“. Absolventský výkon jako součást
státní závěrečné zkoušky nelze opakovat.

