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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY 

 

Číslo:  10                                                                  6. září 2019 

 

 

Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

k uznávání předmětů, zkoušek, částí studia nebo jiných studijních 
povinností 

 

1) Uznávání předmětů, zkoušek, částí studia nebo jiných studijních povinností (dále jen „studijní 
povinnosti“) se řídí čl. 25 studijního a zkušebního řádu JU a rozhoduje o něm děkan.  

2) Prokazuje-li student odpovídající výstupy z učení předmětem, který splnil v dřívějším studiu, 
tedy předmětem, jehož úspěšné hodnocení bylo uděleno dříve, než se zapsal ke studiu na ZF 
JU, je povinen podat žádost o uznání do 31. 10. akademického roku, v němž studuje v prvním 
ročníku studia. V ostatních případech, tedy prokazuje-li student odpovídající výstupy z učení 
předmětem, který splnil v souběžném studiu, je povinen podat žádost o uznání nejpozději v 
semestru, v němž si předmět, o jehož uznání žádá, zapsal.  

3) O uznání studijních povinností žádá student písemně na příslušném formuláři studijního 
oddělení, kde přesně specifikuje předměty, o jejichž uznání žádá. 

4) V případě absolvování určitého předmětu na jiné škole než na ZF, musí být k žádosti o uznání 
předmětu přiloženo vyjádření garanta daného předmětu na ZF (event. předmětu, který 
odpovídá uznávanému předmětu).  
Student předloží garantovi předmětu: 

a) výkaz o studiu (podle § 57 odst. 1 písm. b) zákona) nebo potvrzenou kopii dodatku k 
diplomu (podle § 57 odst. 1 písm. f) zákona), z něhož jsou patrná všechna 
hodnocení předmětů, kterými student prokazuje svou dřívější kvalifikaci 

b)  informace o každém předmětu dle písmena a) zahrnující 
1. název a kód či jiné označení předmětu 
2. způsob ukončení předmětu a požadavky pro ukončení 
3. počet kreditů 
4. forma výuky vč. časové dotace 
5. obsah předmětu 
6. studijní literaturu 

5) Tyto informace musejí být potvrzené vysokou školou nebo doplněné o přesný odkaz na 
veřejně dostupnou webovou stránku nebo stránky, na nichž lze ověřit všechny uvedené 
informace o předmětu z období, kdy ho student absolvoval. Příloha může obsahovat více 
dokumentů.  
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6) Uznat nelze 

 vysokoškolskou kvalifikační práci nebo jinou část státní závěrečné zkoušky 

 předmět, již jednou uznaný 

 předmět, od jehož absolvování uplynulo více než pět let 

 zkoušku hodnocenou hůře než stupněm „velmi dobře“ (2) 

 ucelenou část studia, od jejíhož absolvování nebo dokončení uplynuly více než dva 
roky 

 

7) Žádost se všemi podklady odevzdá student na studijním oddělení. 
 
 
 
 

Předkládá: Ing. Karel Suchý, Ph.D. 
 
 

  prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.   
                                           děkan fakulty 
 

 

 

 

 

 


