
 

 

OZNÁMENÍ REKTORA č. 04 2015/2016 
 

Článek I 
Prázdninový provoz červenec - srpen 

1. Pedagogická pracoviště (katedry): 1.7.2016 – 31.8.2016 vzhledem k čerpání zákonné 
dovolené akademických pracovníků VŠEM, se upravují termíny pro hodnocení písemných 
prací, zkouškových testů, konzultací, respektive všech činností zajišťovaných 
pedagogickými pracovišti VŠEM (katedry). 

2. Studijní oddělení/Rektorát: v období 4.7. - 21.8.2016 jsou uvedená oddělení k dispozici 
úterý – čtvrtek (10 – 17 hod.), dále pak během konání obhajob SP (sobota 30.7., neděle 
14.8.2016). Telefonní kontakt je možný ve dnech pondělí až pátek (10 – 17 hod.). 

3. Posilovna, Klub, Studovna/Knihovna VŠEM: provozní doba úterý – čtvrtek (10 – 17 hod.) 
4. Poradna VŠEM: zavřena. 
5. Prázdninové termíny u kontroly studia: 

a. Hodnocení závěrečných zkoušek (EZZK) od 14 do 40 dnů. 
b. Schválení/hodnocení Zápočtových (ZP) a Seminární prací (SP) od 14 do 40 dnů 

(hodnocení prací probíhá pouze u studentů s cenovou úrovní Premium). 
c. Zkouškové termíny v období červenec – srpen 2016 jsou zveřejněny v SIS 

VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek (Zkoušky studenta).  
d. Zkoušková soustředění (EZK, EZZK, EZP, obhajoby SP) mohou absolvovat jen studenti 

s cenovou úrovní Premium/Exclusive. 
 
 

Článek II 
Elektronický zápis na AR 2016/2017 

1. Elektronický zápis (EZ): 1.7.2016 – 31.8.2016. 
2. Kompletní informace a podmínky EZ, a to včetně administrativního postupu pro jeho 

provedení, viz Administrace studia/Zápis uchazeče/studenta, spolu s Nařízením rektora 
04/2016. 

3. Provedení EZ je podmíněno úhradou veškerých plateb v SIS VŠEM (tj. studijní poplatky a 
splátky studijních poplatků, mimořádné termíny a služby – MTS, administrativní poplatky 
za studium atp.), a to dle harmonogramu plateb, data splatnosti nebo příslušného termínu 
posunutí splatnosti, viz Administrace plateb. 

4. EZ je povinný pro všechny studenty VŠEM s tím, že zápis se týká i studentů bez přímé 
výuky v rámci prodloužení doby studia.  

5. Studenti, kteří neprovedou zápis na AR 2016/2017 ve stanoveném termínu (dle bodu 1), 
budou zapsáni studijním oddělením VŠEM v mimořádném termínu (zpoplatněno) na 
základě volné kapacity jednotlivých studijních skupin/modulů/předmětů, a to bez ohledu 
na časové preference a studijní potřeby studenta.  

6. Při výběru oborové specializace doporučujeme zápis studijních předmětů z celého 
specializačního bloku (uvedení oborové specializace na diplomu absolventa).  

7. Při volbě specializačních předmětů "napříč" jednotlivými specializačními bloky může v rámci 
některých kombinací dojít ke kolizi termínů výukových soustředění, kdy v tomto případě 
není možné elektronický zápis provést. 
 
 
 
 



 

 

Článek III 
Povinné semináře k SP/BP/DP 

1. V rámci standardní doby studia bude opětovně povinné absolvování semináře 
k seminárním pracím a bakalářského/diplomového semináře. 

2. Studenti, kteří příslušný seminář neabsolvují v rámci zápočtu (ZP), nemohou odevzdat 
seminární práci/zadat si téma BP/DP. 

3. Semináře budou vypisovány v každém trimestru ve stanovených termínech (pracovní dny, 
víkendy). 

 
Zdůvodnění a platnost 

1. Kvalita studenty odevzdávaných odborných prací neodpovídá požadavkům na 
vysokoškolský výstup, kdy nejčastějším problémem je elementární neznalost Pokynů pro 
psaní odborných prací. 

2. Neúčast studentů na pravidelně vypisovaných dobrovolných seminářích s následným 
zasíláním množství dotazů týkajících se odborných částí jednotlivých prací studijnímu 
oddělení, ačkoli uvedená oblast není v kompetenci SO. 

3. Odborné písemné práce (SP, BP, DP) jsou standardní součástí vysokoškolského studia, kdy 
dílčí zkoušky z jednotlivých studijních předmětů slouží k průběžné kontrole teoretických 
znalostí studentů. Oproti tomu v odborných písemných výstupech student prokazuje 
schopnost propojení získaných teoretických znalostí s jejich konkrétní praktickou 
uplatnitelností na příslušných případech.     

4. Platnost od 1.9.2016. 
 
 

Článek IV 
Témata závěrečných prací 

1. Připomínáme studentům, že při výběru tématu vlastní závěrečné práce (BP/DP) je nutné 
čerpat z oblastí týkajících se absolvovaného studijního oboru, kdy nevhodnost tématu může 
vést až k jeho odebrání. 

2. Doporučujeme studentům volit téma závěrečné práce v rámci jimi předpokládané, 
respektive zapsané specializace. 

 
 

Článek V 
Klasifikační výstupy  

1. V rámci elektronických zkouškových výstupů (EZK) z jednotlivých studijních předmětů 
mohou být od AR 2016/2017 součástí zkouškových testů i otevřené otázky, kdy jejich 
výběr v jednotlivých zkouškových testech generuje systém náhodně. 

2. Dochází k rozšíření možností absolvovat zkouškový výstup v rámci výukových soustředění, 
kdy podmínky pro danou zkoušku stanovuje garant studijního předmětu (vyučující) s tím, 
že uvedený způsob klasifikace studijních předmětů se oboustranně osvědčil již v AR 
2015/2016, kdy studenti mají možnost získané znalosti propojit s praxí. 

 
Zdůvodnění a platnost 

1. Větší variabilita v rámci kontroly studia, spojená s okamžitou využitelností znalostí 
získaných na výukových soustředění absolvováním praktického výstupu (případová studie, 
projekt, ústní zkoušení, průběžné testy, prezentace atp.). 

2. Požadavky akreditačních orgánů na diverzifikaci kontroly studia. 



 

 

3. Stížnosti studentů na neadekvátní (příliš nízkou) náročnost zkouškových testů a devalvaci 
jejich studia. 

4. Zavedení otevřených otázek od 1.9.2016. 
 
 

Článek VI 
Započtení písemných a ústních závěrečných zkoušek 

1. Zrušena podmínka 100% docházky pro započtení dílčích zkoušek (ZK) v rámci písemné 
závěrečné zkoušky (ZZK).  

2. Možnost započtení dílčích zkoušek (ZK) v rámci příslušné písemné závěrečné zkoušky 
(ZZK) je podmíněno klasifikací „výborně“ (1) při prvním zkouškovém pokusu studenta, a 
to ze všech příslušných studijních předmětů, jež jsou součástí dané ZZK jako:  
a. standardní zkouškový výstup (EZK, UZK), 
b. zkouškový výstup na výukovém soustředění dle požadavků a podmínek garanta 

studijního předmětu (lektora). 
3. Započtení písemných závěrečných zkoušek je dobrovolné, tj. student může absolvovat 

všechny své závěrečné zkoušky standardním způsobem dle Vnitřních předpisů a podmínek 
kontroly studia na VŠEM. 

4. Zrušena možnost započtení ústní souborné závěrečné zkoušky v rámci závěrečných 
obhajob (BP/DP), respektive státních závěrečných zkoušek. 

5. Kompletní informace a podmínky, viz Nařízení rektora 05/2013. 
 

 
Zdůvodnění a platnost 

1. Novela vysokoškolského zákona a změny v rámci akreditačních podmínek (platnost od 
1.9.2016), které upravují podmínky studia.  

2. Neustávající neoprávněné požadavky studentů na doplnění docházky v rámci 
docházkového registračního systému (administrativní zátěž pro SO a REK při vyřizování 
žádostí, odvolání k ADK), spolu s nepřiměřenými negativním ohlasy studentů jak na 
docházkový registrační systém, tak i na samotné uznávání ZZK (tj. snižování úrovně 
studia, neochota některých studentů dodržovat stanovené pokyny a pravidla). 

3. Platnost od 1.9.2016. 
 

 
 

Článek VII 
Podmínky pro udržení stipendia VŠEM 

1. Všichni držitelé stipendií udělovaných VŠEM (Stipendium VŠEM, Stipendium Klasik, 
Olympijské stipendium) budou mít povinnost proaktivní participace na studijních a 
mimostudijních aktivitách VŠEM (tj. promoce, dny otevřených dveří, přijímací řízení, 
studentský senát, studentská rada, projekty VŠEM, atp.). 

2. Uvedená aktivita držitele stipendia bude nově nedílnou podmínkou při posuzování žádosti 
o udržení/prodloužení stipendia s tím, že v případě neplnění stanovených aktivit dojde 
k návrhu na odebrání/neprodloužení daného stipendia VŠEM. 

3. Povinností stipendistů VŠEM stanoví Rektor VŠEM a budou součástí Vnitřních předpisů 
VŠEM (Nařízení rektora, Stipendijní řád VŠEM). 
 
 
 



 

 

Zdůvodnění a platnost 
1. Bohužel jen velmi malá část stipendistů VŠEM je ochotna se dobrovolně zapojovat do aktivit 

na podporu VŠEM, a to i přes značnou finanční podporu jejich studia.   
2. Podobné povinnosti pro držitele stipendií jsou standardní podmínkou na zahraničních 

vysokých školách (nejen s placeným školným). 
3. Platnost od 1.9.2016.  

 
 

Článek VIII 
Základní literatura (Premium/Exclusive) 

1. Studenti s cenovou úrovní Premium po provedení Elektronického zápisu na AR 2016/2017 
mají možnost objednání sady učebních textů (základní literatury ve fyzické podobě) pro 
všechny studijní předměty zapsané v tomto akademickém roce (forma výpůjčky). 

2. Objednávku učebních textů je možné následně provést pouze v termínu 1. 9. 2016 – 8. 9. 
2016, a to jen prostřednictvím eShopu VŠEM (objednávka za 0 Kč). 

3. Podrobné informace a podmínky výpůjčky sady učebních textů obsahuje Nařízení rektora 
02/2016. 

4. Studenti s cenovou úrovní Exclusive dostávají příslušné učební texty pro daný AR v rámci 
prvního výukového soustředění v AR 2016/2017. 
 

 
Článek IX 

Katalog knihovny VŠEM 
1. Zpřístupněn nový on-line katalog Knihovny VŠEM.  
2. Přihlašovací údaje do aplikace jsou shodné jako u SIS VŠEM, kdy v odkazu "Můj účet" má 

student k dispozici přehled svých výpůjček. 
3. Katalog umožňuje rezervaci vypůjčených dokumentů s tím, že po zaslání výzvy je nutné 

vyzvednutí rezervace do 2 dnů.  
 

 
Článek X 

Tiskárna pro studenty 
1. Pro studenty je v úředních hodinách na chodbě studijního oddělení k dispozici 

velkokapacitní tiskárna.  
2. Tisk dokumentů (černobílá, formát A4) je možný z notebooků v knihovně/studovně VŠEM 

s tím, že papír (maximálně 10 listů) je nutné si vyzvednout na studijním oddělení a vložit 
jej do ručního podavače tiskárny. 

 
 
 
 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 
Rektor 
Vysoká škola ekonomie a managementu 


