
Informace pro studenty o možnostech konání 
zápočtů a zkoušek dílčích předmětů pro LS 2019/20 
 
1) Pokyny pro zápočty a klasifikované zápočty: 

Zápočty ze všech předmětů ústavu letního semestru akademického roku 2019/2020 
v prezenční i kombinované formě studia ve výuce v českém i anglickém jazyce  mohou 
být a jsou udělovány v termínech stanovených časovým plánem výuky pouze distanční 
formou. Bližší informace poskytnou příslušní vyučující a u seminářů a 
specializovaných projektů vedoucí prací.  

V případě objektivních překážek, které brání studentovi v udělení zápočtu distanční 
formou je student povinen neprodleně písemně informovat cvičícího s uvedením 
důvodu a doložením skutečností proč student nemůže získat zápočet distanční 
formou. 
 
2) Pokyny pro zkoušky studentů posledního ročníku: 

Studenti posledních ročníků s ohledem na možnost dokončení bakalářského studia 
mohou vykonat opravnou zkoušku z předmětů zimního i letního semestru všech 
nižších ročníků v termínu a za podmínek platných pro studenty nižších ročníků (viz 
pokyny pro zkoušky studentů ostatních ročníků) nebo po projednání individuálních 
možností s příslušným zkoušejícím a to i po odevzdání závěrečné práce, avšak 
nejpozději 14 dnů před termínem konání SZZ.  

a) předměty BL012, BL053 a BL054 letního semestru a opravné zkoušky 
z předmětů BL004, BL009 a BL011 

Zkoušky studentů posledního ročníku z předmětů BL012, BL053 a BL054 letního 
semestru a opravné zkoušky studentů posledního ročníku z předmětů BL004, BL009 
a BL011 zimního semestru 2019/2020 ve všech formách studia budou konány 
prezenční formou v prodlouženém zkouškovém období letního semestru 2019/2020 
v termínech stanovených časovým plánem výuky a za přítomnosti maximálně 5-ti 
osob1.  

Bližší informace poskytnou příslušní zkoušející a budou uvedeny v intranetu. 

V odůvodněných případech a po předchozím projednání s příslušným zkoušejícím 
nelze vyloučit i možnost konání zkoušky distanční formou. 

b) předmět BL006 a opravná zkouška z předmětu BL008 

Zkouška studentů posledního ročníku z předmětu BL006 (za letní semestr) a opravná 
zkouška z předmětu BL008 (za zimní semestr) v akademickém roce 2019/2020 v 
prezenční formě studia bude konána distanční formou.  

Bližší informace poskytne příslušný zkoušející a budou uvedeny v intranetu. 

3) Pokyny pro zkoušky studentů ostatních ročníků: 

Zkoušky studentů ostatních ročníků z předmětů BL001, BL005, BL007, CL052, CL053 
a CL063 letního semestru a opravné zkoušky studentů ostatních ročníků z předmětů 
BL002, BL003, CL001, CL002, CL054, CL059, CL060 a AL001 zimního semestru 
                                                           

1
 Pokud nedojte ke změně podmínek v souvislosti s možným rozvolňováním opatření 
v oblasti školství 



2019/2020 ve všech formách studia budou konány prezenční formou v prodlouženém 
zkouškovém období letního semestru 2019/2020 v termínech stanovených časovým 
plánem výuky.  

Zkoušky bude možno konat až po změně současně platných podmínek přístupu 
studentů na fakultu, tj. až po rozvolnění opatření zamezujících epidemii COVID 19 
v oblasti školství.  

Výjimkou jsou zkoušky z předmětů prezenčního studia CL004 a CL005, které je možno 
konat distanční formou. 

Také prezenční forma zkoušky se u některých výše uvedených předmětů může změnit 
v distanční. 

Bližší informace poskytnou příslušní zkoušející a budou uvedeny v intranetu. 

 
4) Pokyny pro doktorské studium: 

Zápočty a zkoušky z předmětů doktorského studia řeší studenti individuálně s 
příslušným vyučujícím či školitelem. 

 

Pozn.: Při nejasnostech, resp. pokud máte nějaké objektivní důvody, které vám 
neumožní postupovat dle výše uvedených postupů, kontaktujte písemně 

a) neprodleně zkoušejícího, resp. cvičícího, případně garanta předmětu, 
b) a pokud se nepodaří vaši situaci vyřešit, tak vedení ústavu cestou tajemníka 

Ing. J. Panáčka (panacek.j@fce.vutbr.cz). 

 
 
 
                                                          prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. 
                                vedoucí ústavu 
 
Brno, 20. 4. 2020 


