
 

Vyhláška 

o 

Uznávání předmětů a zahraničních stáží v doktorských studijních programech 

 

Uznávání absolvovaných předmětů a zahraničních stáží se na VUT řídí Studijním a zkušebním řádem 

VUT (čl. 37) a Směrnicí č. 14/2020 Zahraniční pobyty a zahraniční praktická stáž a doplňuje Směrnici 

děkana č. 1/2021 Pravidla pro organizaci studia na FEKT. 

 

Uznání absolvovaných předmětů 
 

1. Studentovi doktorského studijního programu, který absolvoval doktorský studijní program nebo 

jeho část nebo studuje jiný doktorský studijní program na vysoké škole v České republice nebo 

v zahraničí, lze na jeho žádost uznat absolvované části studia nebo jednotlivé absolvované 

předměty. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměření absolvovaného studia nebo jeho 

části, na prospěch při studiu a dobu, která uplynula od absolvování předmětu. 

2. V souladu se Směrnicí č. 14/2020, lze současně uznat i předměty absolvované během povinné 

praktické stáže studenta na zahraniční instituci. 

3. Uznání části studia lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek. Uznané části studia nebo 

jednotlivým uznaným absolvovaným předmětům se přiřadí bodové hodnocení odpovídající bodům 

za tyto absolvované předměty v rámci studijního programu, tj. oborový nebo všeobecný předmět. 

4. Studentům, kterým byla uznána část studia, se do doby studia započte počet roků odpovídající 

celkovému bodovému hodnocení uznané části studia. Přitom se vychází z tempa studia 

předpokládající ukončení studijního programu za dobu rovnou standardní době. 

5. Nebudou uznány: 

- předměty hodnocené klasifikačním stupněm F nebo neprospěl, 

- předměty, od jejichž absolvování uplynulo více než 5 let. 

 

Podání žádosti 

Žádost o uznání předmětu nebo části studia se podává elektronicky prostřednictvím IS VUT průběžně 

bez zbytečného odkladu od absolvování uznávaného předmětu. Současně musí student dodat na 

vědecké oddělení FEKT písemnou přílohu (průvodní dopis), která bere v potaz i charakter uznávaného 

předmětu a ve které se k elektronicky předkládané žádosti svým souhlasným stanoviskem vyjadřují 

relevantní osoby (viz níže): 

- V případě, že na jiné vysoké škole (či v rámci jiného doktorského studijního programu na VUT) 

doktorand absolvuje předmět, který má být uznán za povinný předmět doktorského studijního 

programu, doktorand předloží osnovu absolvovaného předmětu garantovi povinného předmětu. 

Garant povinného předmětu povede odbornou rozpravu s doktorandem, který následně se 

souhlasným stanoviskem garanta povinného předmětu předkládá přílohu (průvodní dopis) o uznání 

předmětu absolvovaného v zahraničí na vědecké oddělení.  

- V případě, že na jiné vysoké škole (či v rámci jiného doktorského studijního programu na VUT) 

doktorand absolvuje předmět, který je zaměřený do oblasti tématu studia, a který má být uznán 



 

jako povinně volitelný předmět doktorského studijního programu, doktorand předloží osnovu 

absolvovaného předmětu školiteli případně školitelem stanovenému specialistovi, jehož odborné 

zaměření odpovídá absolvovanému předmětu. Školitel resp. specialista povede odbornou rozpravu 

s doktorandem, který následně se souhlasným stanoviskem školitele nebo specialisty předkládá 

přílohu (průvodní dopis) o uznání předmětu absolvovaného v zahraničí na vědecké oddělení.  

- V případě, že na jiné vysoké škole (či v rámci jiného doktorského studijního programu na VUT) 

doktorand absolvuje všeobecný (mimooborový) předmět, který má být uznán jako volitelný 

předmět doktorského studijního programu, doktorand předloží osnovu absolvovaného předmětu 

školiteli. Se souhlasným stanoviskem školitele doktorand předkládá přílohu (průvodní dopis) o 

uznání absolvovaného předmětu na vědecké oddělení. 

 

Uznáním oborového předmětu absolvovaného na jiné VŠ v ČR (či v rámci jiného doktorského studijního 

programu na VUT) jsou do ISP-studijní oblast započteny 4 body. Uznáním oborového předmětu 

absolvovaného na zahraniční VŠ je do ISP-studijní oblast započteno 6 bodů. Uznáním všeobecného 

předmětu jsou do ISP-studijní oblast započteny 2 body. 

 

Součástí písemné přílohy je 

- název, anotace a osnova předmětu absolvovaného na jiné vysoké škole, a který má být uznán, 

- vyjádření žadatele, zda předmět má být uznán jako: 

a) povinný předmět za konkrétní a v textu písemné přílohy uvedený odpovídající ekvivalent 

k předmětu doktorského studijního programu, které je potvrzeno souhlasným stanoviskem 

garanta ekvivalentního předmětu; 

b) povinně volitelný předmět za konkrétní a v textu písemné přílohy uvedený odpovídající 

ekvivalent k předmětu doktorského studijního programu, které je potvrzeno souhlasným 

stanoviskem garanta ekvivalentního předmětu; 

c) povinně volitelný předmět bez ekvivalentu k předmětu doktorského studijního programu, ale 

přesto v souladu se zaměřením do problematiky tématu studia doktoranda, které je potvrzeno 

souhlasným stanoviskem školitele a předsedy oborové rady; 

d) mimooborový předmět, které je potvrzeno souhlasným stanoviskem školitele; 

- potvrzení, ze kterého je patrné úspěšné absolvování uznávaných předmětů (vydané studijním nebo 

vědeckých oddělením vysoké školy nebo fakulty, kde byly předměty absolvovány; výpis 

z informačního systému zahraniční univerzity apod.), 

- podpisy žadatele, garanta předmětu (v případě uznání předmětu dle písm. a) nebo b)), školitele 

(v případě uznání dle písm. c) nebo d)), předsedy oborové rady studijního programu (v případě 

uznání dle písm. c)). 

 

Především v případě předkládání žádostí o uznání více předmětů absolvovaných na stejné instituci je 

možné předkládat jednu písemnou přílohu, která se vyjadřuje k jednotlivým předmětům. 

 

  



 

Uznání zahraniční stáže/účasti na mezinárodním projektu 
 

Zahraniční stáž 

Pro uznání absolvované zahraniční stáže student předkládá žádost v okamžiku, kdy minimální doba 

pobytu byla delší než 1 měsíc. Splnění minimální doby pobytu na zahraniční instituci lze přitom skládat 

z dílčích pobytů, každý v délce trvání alespoň 2 týdny. Dílčí pobyty mohou být na jiných zahraničních 

institucích. Je možné uznat pouze takovou stáž, která proběhla v období aktuálního doktorského studia 

(či období doktorského studia, které bylo uznáno). 

 

V předkládané žádosti je alespoň uvedeno: 

- období pobytu (pobytů); 

- název a místo zahraniční instituce (institucí); 

- jméno a kontakt místního školitele/pracovníka, pod jehož vedením student pracoval. 

Přílohou žádosti je doklad potvrzující absolvování stáže, či dílčích stáží (např. v podobě „Certificate of 

Study Period“ v rámci programu Erasmus+). 

 

Účast na mezinárodním projektu 

V souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb. lze povinnost absolvování zahraniční stáže nahradit účastí 

studenta na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými 

v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. 

 

V předkládané žádosti je alespoň uvedeno: 

- období, kdy se aktivně podílel na tvůrčí činnosti mezinárodního projektu, přičemž toto období 

musí spadat do období aktuálního doktorského studia; 

- identifikace mezinárodního projektu: 

a) poskytovatel finanční dotace, 

b) název a reg. číslo projektu, 

c) hlavní řešitel projektu; 

- popis činností studenta, na kterých aktivitách a úkolech se podílel; 

- výčet výsledků projektu, na kterých se student podílel (nejčastěji společné články); 

Přílohou žádosti je vyjádření hlavního řešitele projektu nebo zodpovědného člena zastupujícího 

domácí instituci mezinárodního konsorcia projektu potvrzující zapojení studenta do aktivit daného 

projektu. 

 

Pokud se má jednat o uznání účasti na mezinárodním projektu, který je interním výzkumným, 

vývojovým či inovačním projektem nadnárodní společnosti (často případ kombinovaných studentů – 

zaměstnanců takové společnosti), pak žádost obsahuje následující údaje: 

- období, kdy se aktivně podílel na tvůrčí činnosti mezinárodního projektu, přičemž toto období 

musí spadat do období aktuálního doktorského studia; 

- identifikace interního projektu společnosti: 

a) název společnosti, 

b) číslo a název projektu (pokud existuje), 

c) hlavní řešitel projektu nebo zástupce společnosti; 



 

- popis činností studenta, na kterých aktivitách a úkolech se podílel ve spolupráci s jednotlivými 

vývojovými týmy společnostmi a jejími pobočkami; 

- výčet výsledků projektu, na kterých se student podílel. 

Přílohou žádosti je vyjádření hlavního řešitele projektu, zodpovědného člena zastupujícího místní 

vývojovou divizi společnosti, nebo zástupce společnosti potvrzující zapojení studenta do aktivit daného 

interního projektu. 

 

Mezinárodní stáž anebo účast na mezinárodním projektu je možné uznat pouze jedenkrát v průběhu 

celého studia. 

 

Přílohy: 

- Příloha žádosti o uznání absolvovaného předmětu – šablona 

- Žádost o uznání zahraniční stáže/účasti na mezinárodním projektu – šablona 

 

 

V Brně dne 15. prosince 2021 

 

prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. 

proděkan FEKT 

 

 

 



 
 

 

Příloha žádosti o uznání absolvovaného předmětu 
 

 

Jméno a příjmení studenta: 

Osobní číslo studenta: 

Studijní program: 

Ročník studia: 

 

 

Informace o absolvovaném předmětu: 

-název: 

-anotace: 

-osnova: 

-název VŠ: 

 

má být uznán jako povinný/povinně volitelný/všeobecný 

 

za ekvivalentní předmět doktorského studijního programu (vyplňuje se, je-li relevantní): 

-název: 

-zkratka předmětu: 

-garant předmětu: 

 

Úspěšné absolvovaní předmětu je podloženo přiloženým dokladem…. 

 

 

V Brně dne 

 

 …………………………………. 

 jméno a příjmení studenta 

 

Vyjádření souhlasu

 

 …………………………………. 

 jméno a příjmení garanta 
(je-li absolvovaný předmět uznáván za konkrétní ekvivalent) 

 

 

 …………………………………. 

 jméno a příjmení předsedy oborové rady 
(je-li absolvovaný předmět uznáván jako volitelný předmět bez 

ekvivalentu) 

 

 

 …………………………………. 

 jméno a příjmení školitele 
(je-li absolvovaný předmět uznáván jako volitelný předmět bez 

ekvivalentu nebo všeobecný) 

 
 …………………………………. 

 prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. 

 proděkan pro tvůrčí činnost 

 

  



 
 

 

Žádost o uznání zahraniční stáže/ 

účasti na mezinárodním tvůrčím projektu 
 

 

Jméno a příjmení studenta: 

Osobní číslo studenta: 

Studijní program: 

Ročník studia: 

 

!!Dle toho, zda se jedná o uznání zahraniční stáže nebo uznání účasti na mezinárodním projektu, 

pracujte pouze s potřebnou částí šablony. Nepotřenou část žádosti smažte (a smažte i všechny žlutě 

zvýrazněné komentáře)!!  

 

Uznání zahraniční stáže 

Na základě níže uvedených informací, žádám o uznání mezinárodní stáže. 

 

- období pobytu: 

- název a místo zahraniční instituce: 

- školitel na zahr. instituci (jméno a email): 

 

Pokud se jedná o uznání zahraniční stáže skládající se z více dílčích pobytů (každý v minimální délce 14 

dní), výše uvedené tři odrážky opakovaně použijte pro každý samostatný pobyt. 

 

Přílohou této žádosti jsou doklady potvrzující mé absolvování zahraničních pobytů během mého 

doktorského studia. 

 

Uznání účasti na mezinárodním projektu 

Na základě níže uvedených informací, žádám o uznání účasti na mezinárodním projektu. 

 

- období účasti na projektu: 

- název projektu/název společnosti: 

- poskytovatel finanční dotace/název společnosti: 

- hlavní řešitel projektu nebo zástupce společnosti (jméno a email): 

- popis mé činnosti v projektu: 

- výsledky projektu, na kterých jsem se podílel(a): 

 

Přílohou této žádosti je vyjádření hlavního řešitele projektu/zodpovědného člena zastupujícího 

domácí instituci mezinárodního konsorcia projektu/zodpovědného člena zastupujícího místní 

vývojovou divizi společnosti/zástupce společnosti potvrzující mé zapojení do výše uvedeného 

projektu. 

 

 



 
 

V Brně dne 

 

             …………………………………. 

            jméno a příjmení žadatele 

 

 

 

Vyjádření souhlasu       …………………………………. 

            prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. 

                proděkan pro tvůrčí činnost 

 

 


