
 

 

OZNÁMENÍ REKTORA č. 01 2017/2018 

 

Článek I 

Akademické a profesní zaměření studijních programů 

1. Studenti s termínem zahájení studia v AR 2017/2018 (tj. Říjen 2017) mají nově možnost 

výběru zaměření (akademické, profesní) v rámci příslušného studijního programu (Bc., Ing., 

MBA). 

2. Na základě zaměření studijního programu (akademické, profesní) si student stanovuje formu 

a způsob výstupů u kontroly studia (tj. zkouškové a písemné výstupy, forma a způsob odborné 

praxe, podmínky ukončování studijních předmětů, ročníku a studia).  

3. Plnění povinné kreditové zátěže pro zkoušky, zápočty a písemné práce tak bude v kompetenci 

studenta na základě jeho studijních, profesních a časových preferencí, respektive dle podmínek 

zaměření studijního programu. 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Větší míra individualizace studia s možností volby zaměření studijních programů (akademické, 

profesní) i pro kontrolu studia (tj. zkoušky, zápočty, písemné práce).  

2. Volba zaměření příslušného studijního programu dle studijních a profesních preferencí 

uchazeče/studenta.  

3. Novela VŠ zákona, která členění na profesní a akademické zaměření studijního programu 

vysokým školám nově umožňuje.    

4. Platnost od 1.9.2017 (pro studenty zahajující studium v Říjnu 2017). 

 

 

Článek II 

Alternativní výstupy kontroly studia (stávající studenti) 

1. Stávající studenti s termínem zahájení studia do června 2017 mohou nově kromě stávajících 

písemných výstupů (seminární a zápočtové práce) absolvovat rovněž alternativní písemné 

práce v rámci kontroly studia.  

2. Písemné výstupy, spolu s dílčími výstupy od 1.9.2017: 

a) Seminární práce (SP),  

b) Zápočtová práce (ZP), 

- Případová studie, 

- Výzkumná studie, 

- Teoretická studie, 

 

c) Praktická práce (PP), 

- Profesní studie (projekt dle podmínek Lean Canvas / Bussines Model Canvas), 

- Praktická studie (výstup v rámci Praktických aplikací), 

- Aplikační studie (výstup v rámci Skillport), 

- Odborná praxe (ve studovaném oboru s písemným výstupem a prezentací, minimální 

délka OP 12 týdnů), 

- Esej (v rámci cyklu Hosté VŠEM). 

 

3. Dílčí výstupy u Praktických prací (PP) budou postupně rozšiřovány o další možnosti, a to 

v návaznosti na aktuální trendy v daných oborech a specializacích. 

4. Písemné práce (SP, ZP, PP) budou od 1.9.2017 klasifikovány hodnotitelem ve standardním 

vysokoškolském rozsahu (1 – 4 pro eIndex), s možností získání dalších kreditů za prezentaci 

příslušné práce (započteno). 

5. Písemné výstupy (SP, ZP, PP) se již pouze prezentují (neobhajují), kdy prezentace písemného 

výstupu je hodnocena samostatně příslušným počtem kreditů.  

6. Obhajoby budou vyhrazeny jen pro závěrečné písemné práce (BP/DP) v rámci státních 

závěrečných zkoušek. 



 

 

7. Prezentace písemných prací budou probíhat v rámci Studentských konferencí (počet konferencí 

bude upraven/navýšen dle kapacit v návaznosti na postupné ukončení obhajob SP/ZP, viz bod 

10). 

8. Naplnění stanoveného/celkového počtu příslušných kreditů za písemné výstupy (SP, ZP, PP) si 

student nově stanovuje na základě svých studijních, profesních a časových preferencí, což 

umožňuje kombinací různých písemných výstupů. 

9. Odborná praxe ve studovaném oboru s minimální délkou 12 týdnů, písemným výstupem a 

možností prezentace (relevantnost odborné praxe schvaluje/posuzuje příslušná katedra) jako 

alternativa výstupu pro obě formy studia (prezenční, kombinovaná). 

10. Každý písemný výstup může student realizovat za daný studijní program nejvíce třikrát (např. 

Esej), tj. písemný výstup s klasifikací 1 – 3 pro eIndex. 

11. Do ledna 2018 (tj. 10.1.2018 jako poslední vypsaný termín obhajob SP/ZP v SIS) bude pro 

studenty k dispozici stávající forma obhajob SP/ZP s tím, že do uvedeného data je nutné obhájit 

již klasifikovanou SP/ZP k 31.8.2017 s hodnocením „ZP“ (započteno), kdy od 11.1.2018 budou 

všechny neobhájené SP/ZP klasifikovány v eIndexu jako „nevyhověl“ (4).   

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Přehled kreditové zátěže u písemných prací pro stávající studenty, spolu s podrobnými 

administrativními pokyny bude k dispozici na stránkách VŠEM a v rámci Nařízení rektora  

v průběhu září 2017. 

2. Větší individuální volba i pro stávající studenty, kteří mohou volit různé písemné výstupy nebo 

zůstat u původního plnění kreditové zátěže prostřednictvím SP/ZP. 

3. Možnost individuální plnění kreditové zátěže v rámci vlastní kontroly studia (tj. u písemných 

výstupů) na základě studijních, profesních a časových preferencí i pro stávající studenty VŠEM 

s termínem zahájení studia do dubna 2017.  

4. Plošné zavedení uvedených změn, spolu s aktualizací SIS i pro stávající studenty VŠEM je 

administrativně a pedagogicky velmi náročné, kdy příprava a finalizace podmínek probíhala od 

ledna 2017. Žádáme proto studenty, aby do vydání příslušného Nařízení rektora nezatěžovali 

IPC a Rektorát (v současné době probíhají termíny příjímacího řízení, spolu se zahájením AR 

2017/2018) doplňujícími dotazy s danou tématikou s tím, že od Října 2017 budou rovněž 

vypsány mimořádné (vysvětlující) nepovinné semináře a následně zveřejněno i výukové video 

(Videolearning VŠEM). 

5. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek III 

Témata seminárních/zápočtových prací (SP/ZP) 

1. Sjednocení témat SP/ZP, která již nebudou rozdělena dle termínu zahájení studia. 

2. Aktuální témata SP/ZP budou k dispozici od 1.9.2017, viz Pokyny pro psaní odborných prací. 

3. Již odevzdané SP s tématy pro studenty zahajující studium do 04/2014, které nebyly 

klasifikovány, bude možné opravit. 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Snadnější orientace ve vypsaných tématech seminárních prací, kdy obsahově jsou zahrnuta 

témata pro všechny studijní obory na základě příslušné struktury studia. 

2. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek IV 

Vrácení 90 % studijních poplatků 

1. Student po skončení standardní doby studia má nově nárok na vrácení 90 % studijních poplatků 

za platební období/akademický rok, ve kterém dojde k řádnému ukončení studia, pokud došlo 

ke splnění jedné z podmínek:   



 

 

a)   Celková doba bakalářského studia (Bc.) na VŠEM v délce 6 let (3 roky standardní doba + 3 

roky prodloužení studia, respektive 2 roky prodloužení studia v případě pokračování na 

navazujícím magisterském programu VŠEM). 

b)   Celková doba navazujícího magisterského studia (Ing.) na VŠEM v délce 4 let (2 roky 

standardní doba + 2 roky prodloužení studia), pro absolventy bakalářského studijního 

programu na VŠEM. 

c)    Celková doba navazujícího magisterského studia (Ing.) na VŠEM v délce 5 let (2 roky 

standardní doba + 3 roky prodloužení studia), pro absolventy přechozího 

bakalářského/magisterského studijního programu na jiné vysoké škole. 

  

2. Student si 90 % ročních studijních poplatků nárokuje na základě zaslané žádosti do 30 dnů od 

řádného ukončení studia na VŠEM (s uvedením čísla bankovního spojení). 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Motivační prvek pro prodlužující studenty, tj. bez přímé výuky, na řádné ukončení studia na 

VŠEM. 

2. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek V 

Vrácení 10 % studijních poplatků 

1. Studenti (zahájení studia od 10/2017) s cenovou úrovní Premium a Exclusive (po celou dobu 

studia) mají nárok na vrácení 10 % uhrazených studijních poplatků, pokud budou splněny tyto 

podmínky:   

a)   Studijní průměr za celé studium do 1,6. 

b)  Minimálně 50% docházka (přednášky, videocvičení, videolearning).  

  

2. Student 10 % ročních studijních poplatků nárokuje na základě zaslané žádosti do 30 dnů od 

řádného ukončení studia na VŠEM (s uvedením čísla bankovního spojení). 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Motivační prvek pro studijní aktivitu a řádné ukončení studia ve standardní době. 

2. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek VI 

Studijní poplatky/školné v eShopu VŠEM 

1. Nová funkcionalita pro rozdělení plateb ročních studijních poplatků/školného, umožňuje 

generování celkového platebního přehledu (tj. s přehledem částek, variabilní a specifický 

symbol platby), bez nutnosti vytvářet pro každou platbu splátky novou objednávku v eShopu 

VŠEM. Uvedená možnost je k dispozici pouze při jednom plátci studijních poplatků/školného u 

všech splátek pro dané období AR. 

2. Zobrazení kompletního výpisu platebních údajů a termínů splatnosti přímo v SIS VŠEM/Platby 

studenta. 

3. V případě, že student chce pro každou nebo i jen jednu splátku odlišného plátce (např. část 

školného hrazena zaměstnavatelem), je nutné generovat objednávku pro každou platbu zvlášť, 

respektive dle stávající způsobu plateb, tj. co platba, to jedna objednávka v eShopu VŠEM 

s uvedením příslušného plátce. 

4. Automatické zasílání upozorňujících e-mailů před a po termínu splatnosti studijních 

poplatků/školného. 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Zjednodušení procesu hrazení studijních poplatků při rozdělení plateb bez nutnosti realizace 

dílčích objednávek v rámci daného období, tj. AR. 



 

 

2. Přehlednost výpisu plateb s platebními údaji a termíny splatnosti v SIS VŠEM. 

3. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek VII 

Změna formy studia (prezenční/kombinovaná) 

1. Změna formy studia z prezenční na kombinovanou (nebo naopak), např. z důvodu pracovního 

vytížení studenta, nově bez nutnosti zanechání a následného opětovného zahájení studia, 

respektive bez administrativního procesu uznávání absolvovaných zkoušek z předchozího 

studia na VŠEM. 

2. Student žádá o změnu formy studia nejpozději 30 dnů před skončením trimestru 

předcházejícího počátku předpokládané změny.  

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Větší individualizace a komfort administrace studia pro sladění pracovních a studijních 

povinností nebo výskytu možných překážek ve studiu. 

2. Studentům prezenční formy studia je doporučeno v případě zaměstnání nebo navýšení 

vlastních pracovních aktivit, které výrazně zasahují do prezenční formy studia (např. vedou k 

neúčasti na výukových a pravidelných zkouškových soustředěních), využití této možnosti 

přestupu na kombinovanou formu studia.  

3. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek VIII 

Splátkový kalendář při přerušení studia 

1. V případě přerušení studia je nově umožněno hradit příslušné studijní poplatky prostřednictvím 

až 5 splátek bez navýšení či v rámci tzv. studentského úvěru VŠEM (10+1 splátka). Svůj 

závazek student stvrzuje podpisem splátkového kalendáře. 

2. Předplacené studijní poplatky student následně čerpá v období po znovuzařazení do studia dle 

Vnitřních předpisů VŠEM. 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Možnost řešení pro studenty, kteří jsou nuceni přistoupit k přerušení studia, např. z finančních, 

pracovních nebo osobních důvodů. 

2. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek IX 

Hodnocení BP/DP (Pedagogické komise VŠEM) 

1. Zavedení tzv. „předtermínu“ pro příslušný termín obhajob (říjen/leden/červen), pro odevzdání 

finální verze BP/DP k hodnocení po formální stránce Pedagogickou komisí VŠEM: 

a) Říjen – do 1.7., 

b) Leden – do 1.10., 

c) Červen – do 1.3. 

 

2. Možnost zapracování připomínek a nedostatků ze strany studenta v případě zamítnutí 

závěrečné práce Pedagogickou komisí VŠEM, a to bez nutnosti posunutí řádného termínu 

obhajob v rámci standardní doby studia, respektive bez nutnosti prodloužení standardní doby 

studia. 

3. Pedagogická komise akceptuje pouze finální verze závěrečných prací, kdy uvedený 

„předtermín“ neslouží studentům pro konzultace nebo doplnění nedostatků (vedoucí práce) 

s tím, že všechny náležitosti pro hodnocení práce Pedagogickou komisí zůstávají v platnosti. 

 

 



 

 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Časový prostor pro opravu a doplnění závěrečné práce v rámci následných obhajob, a to i při 

neschválení závěrečné práce (BP/DP) Pedagogickou komisí VŠEM. 

2. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek X 

Praktické aplikace pro psaní seminárních/zápočtových prací 

1. Zavedení semináře v rámci Praktických aplikací (PA) pro psaní seminárních a zápočtových 

prací. 

2. Během stanoveného počtu výukových soustředění student postupně vypracovává 

seminární/zápočtovou práci, respektive plní zadané úkoly přímo pod vedením vyučujícího 

příslušné PA. 

3. Seminář PA je studentem volen dle zaměření/tématu seminární práce. 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Využití odborného vedení při psaní seminární/zápočtové práce se stanovením termínů plnění 

jednotlivých zadání. 

2. Usnadnění orientace v problematice psaní seminární/zápočtové práce na základě intenzivní 

spolupráce s vyučujícím na seminářích PA. 

3. Platnost od 1.9.2017. 

 

 

Článek XI 

Počet omluv ze zkoušek (Sick Days) 

1. S ohledem na zavedení nové cenové úrovně Klasik (termín zahájení studia Říjen 2017) dochází 

k aktualizaci počtu omluv ze zkouškového termínu bez udání důvodu (tzv. Sick Days), za 

akademický rok: 

a) Klasik – 1x, 

b) Standard – 3x, 

c) Premium  - 9x, 

d) Exclusive – neomezeně. 

 

2. Ostatní podmínky využití Sick Day jsou nadále v platnosti, tzn. student standardně nedokládá 

důvod nepřítomnosti na zkoušce (EZK, EZZK) s tím, že žádost je nutné zaslat nejpozději do 

7 dnů od konání daného zkouškového termínu. 

 

 

Článek XII 

Aktualizace údajů v SIS VŠEM/Fotografie v SIS VŠEM 

1. Dle VŠ zákona jsou studenti během svého celého studia na vysoké škole povinni aktualizovat 

své údaje v SIS VŠEM (tj. osobní a kontaktní údaje, údaje o zaměstnavateli), proto žádáme 

studenty, aby tak učinili nejpozději do 1.10.2017. 

2. Rovněž je povinností studenta mít v SIS, kvůli ověření totožnosti pro administraci a kontrolu 

studia, pouze takovou fotografii, která odpovídá zákonným standardům (doklad totožnosti, tj. 

pasový formát), respektive je shodná s fotografií studenta na Studentském průkazu VŠEM. 

Studenti, kteří během svého studia změnili svou fotografii v SIS za nevyhovující formát, nechť 

tak učiní do 1.10.2017 s tím, že po stanovém datu budou studentům neakceptující stanovené 

podmínky uděleny Administrativní body.  

 

 

 

 



 

 

 

Článek XIII 

Aktivity v rámci plnění podmínek stipendia 

1. Studenti s udělenými stipendii VŠEM se pro jeho udržení kromě plnění stanovených studijních 

povinností musí dle Vnitřních předpisů VŠEM podílet i na mimostudijních aktivitách a akcích 

VŠEM. 

2. Student s uděleným stipendiem VŠEM sám iniciuje plnění a obsah příslušných mimostudijních 

povinností a aktivit, které může vybírat z přehledu zveřejněného na stránkách VŠEM (Stipendia 

VŠEM/Stipendium). 

3. Všechna studentům udělená Stipendia VŠEM, jsou plně hrazena z prostředků VŠEM (vyjma 

sociálního a ubytovacího stipendia, kdy je plátcem MŠMT ČR). 

 

 

Článek XIV 

Statistika úspěšnosti písemných prací (SP/BP/DP) 

1. Na stránkách VŠEM bude zveřejňována statistika úspěšnosti písemných prací studentů dle 

hodnotitelů a vedoucích prací.  

2. V rámci posledních obhajob (tj. červen 2017), úspěšně absolvovalo studium (Bc./Ing./MBA) 

celkem 103 studentů (tj. 90,4% úspěšnost).  

 

 

Článek XV 

Studentská anketa 

1. Od 11.7.2017 byla v SIS spuštěna studentská anketa na téma "Jakou chci vysokou školu". 

2. Výsledky ankety budou zpracovány po jejím ukončení (1.9.2017), spolu s reakcí VŠEM na 

jednotlivé podněty od studentů, které budou nejprve prezentovány na zasedání Studentského 

senátu VŠEM a následně zveřejněny na stránkách VŠEM. 

 

 

 

 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

Rektor 

Vysoká škola ekonomie a managementu 


