
 

 

VYHLÁŠKA DĚKANA 1/2013/2014 
 

upravující podmínky pro realizaci zkoušek a zápočtů na FM VŠE 

 

1. Tato vyhláška a podmínky v ní uvedené se vztahují na zápočty a všechny typy zkoušek prováděné na 

Fakultě managementu VŠE od letního semestru ak. roku 2013/2014, pokud není v textu stanoveno 

jinak. 

2. Každý předmět nebo modul, který je nebo bude zařazen do studijního plánu E, nebo novějšího, musí 

být hodnocen v souladu s platným studijním a zkušebním řádem VŠE a následujícími podmínkami: 

a) Každá studijní povinnost musí být hodnocena takovými způsoby, které zajistí komplexní ověření 

dosažení výstupů z učení, které jsou deklarovány v akreditačním spisu studijní povinnosti. 

b) V případě studijní povinnosti, která je akreditována s jiným typem zakončení než zápočet, musí 

být minimálně jedna z částí hodnocení realizovaná ústní formou. 

c) Zkoušející může nabídnout studentovi prominutí ústní části hodnocení na základě úspěšného 

absolvování ostatních částí hodnocení, pokud existují a mají dostatečný rozsah. Student má právo 

tuto nabídku odmítnout. 

d) Studijní povinnost může mít stanovenu minimální úroveň výsledků z některých částí hodnocení, 

která je potřebná k připuštění k ústní části hodnocení. 

e) Pokud ústní část hodnocení zpochybní důvěryhodnost předchozích dosažených výsledků, má 

zkoušející právo udělit hodnocení podle úrovně znalostí (případně dovedností) zjištěné při ústní 

části (to znamená případně i hodnocení „Nevyhověl“) bez ohledu na předchozí dosažené 

výsledky. 

f) Jednotlivé části hodnocení studijních povinností nemusí probíhat ve stejném termínu. 

3. S okamžitou platností stanovuji: 

a) Zkoušející má právo požadovat po studentovi ověření jeho znalostí ústní formou i v případě, že 

tato forma není uvedena v akreditačním spisu studijní povinnosti, pokud má důvodné pochybnosti 

o validitě absolvovaných forem hodnocení. Výsledek této formy ověření pak může vést ke změně 

celkového hodnocení ve smyslu  odstavce 2 písm. e) této vyhlášky. 

b) V případě, že studijní povinnost nemá v akreditačním spisu uvedenu žádnou součást hodnocení 

realizovanou ústní formou, má student právo požádat zkoušejícího o ústní formu ověření jeho 

znalostí, je-li přesvědčen, že výsledky písemných forem hodnocení neodpovídají jeho znalostem 

či dovednostem. Zkoušející má v takovém případě povinnost této žádosti vyhovět pouze 

v případě, že student dosáhl výsledků odpovídajících hodnocení alespoň stupněm 4+. Výsledek 

této formy ověření pak může vést ke změně celkového hodnocení ve smyslu  odstavce 2 písm. e) 

této vyhlášky. 
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