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Směrnice děkana č. 4/2016 
 
Postup při uznávání splnění kontrol studia předmětů (zápočet, zkouška) 
 
Čl. 1 
Předmět úpravy 
 
Tato směrnice upravuje v souladu s čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK postup 
při uznávání kontrol studia předmětů z jiného studia na univerzitě nebo vysoké 
škole v ČR nebo v zahraničí (dále jen „uznávání kontroly studia“). 
 
Čl. 2 
Podávání žádosti 

1) V žádosti o uznání kontroly studia student uvede označení vysoké 
školy/fakulty, kde studijní povinnost absolvoval, název získané studijní 
povinnosti, její typ (zápočet, zkouška) a datum získání, v případě, že se 
jedná o zkoušku, uvede též hodnocení včetně hodnocení neúspěšných 
pokusů. Dále v žádosti student uvede označení studijní povinnosti, o jejíž 
uznání žádá na 3. LF UK.  

2) K žádosti student přiloží sylabus předmětu, jehož součástí byla studijní 
povinnost absolvovaná na univerzitě nebo vysoké škole v ČR nebo 
v zahraničí – toto neplatí, žádá-li student o uznání studijní povinnosti 
absolvované v předcházejícím studiu na 3. LF UK. 

3) Žádost s přílohami student předá k vyjádření garantovi předmětu, jehož 
součástí je studijní povinnost, o jejíž uznání žádá na 3. LF UK. Garant do 2 
týdnů uvede na žádosti své vyjádření (doporučení studijní povinnost 
uznat plně/uznat částečně/neuznat). 

4) Po vyjádření garanta se žádost předává prostřednictvím Studijního 
oddělení ke konečnému rozhodnutí děkanovi, resp. pověřenému 
proděkanovi pro studium a výuku. 
 

Čl. 3 
Uznávání zkoušek 
Zkouška se uznává pouze v případě, že aritmetický průměr hodnocení této 
studijní povinnosti byl maximálně 2,50 při započítání neúspěšných termínů 
hodnocených jako  „neprospěl/a“. 
 
 



Čl. 4 
Termíny podávání žádostí 
 

1) Žádost dle čl. 2 této směrnice se podává nejdříve po provedeném zápisu 
do příslušného úseku studia.1 

2) Žádost se podává zpravidla nejpozději 1 měsíc před zahájením výuky 
studijní povinnosti, o jejíž uznání student žádá.  

3) Podání žádosti v pozdějším termínu není důvodem pro to, aby student 
výuku dané studijní povinnosti do doby rozhodnutí dle čl. 2, odst 4 této 
směrnice nenavštěvoval. 

 
 
Čl. 5 
Ustanovení závěrečná 
 
Tato směrnice je účinná od 15.11.2016. 
 
 
 
 
Zpracoval: 
MUDr. D. Marx, Ph.D. 
Proděkan pro studium a výuku 
 
 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
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1 Čl. 15 a 16 Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK 
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