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Úvod

Od akademického roku 1999/2000 byl  na celé OU zaveden kreditní systém studia,
který studentům umožňuje :

 do značné míry samostatné rozhodovat o své studijní zátěži
 volbu rytmu i obsahu svého studia
 prohlubovat svůj obor, případně rozšiřovat svoji specializaci
 využívat studijních možností, které nabízejí všechny  součásti OU aj.

Součástem  OU kreditní systém umožňuje:
 objektivizovat obsah studia studijních oborů a srovnávat je s jinými vysokými školami
 diverzifikovat studijní obory využitím kreditů i jiných fakult
 zjednodušit tvorbu interdisciplinárních studijních oborů
 snadnou evidenci vzájemné výuky mezi fakultami.

Zavedený  kreditní systém na OU je podporován informačním systémem STUDENT
(resp. druhou verzí STAG2) pod dB ORACLE a je v souladu s ECTS (European Credit
Transfer System).

Součástem OU (studentům, v omezené míře i veřejnosti) informační systém
STUDENT umožňuje:

 evidenci studentů
 evidenci hodnocení studijních výsledků studentů
 vytvoření elektronického indexu
 evidenci studijních oborů a jejich předmětů
 evidenci anotací předmětů
 tvorbu studijních programů
 sestavování rozvrhů
 provádění předběžného zápisu ( v obou krocích registrace a zápisu na rozvrhovou akci)
 provádění zápisů studentů do vyšších ročníků
 přípravu materiálů pro akreditaci
 vypisování zkušebních termínů a přihlašování ke zkouškám
 kontrolu rozvrhů a studentů zapsaných do předmětu
 evidenci a informace o přijímacím řízení
 podání elektronické přihlášky ke studiu
 evidenci diplomových pracích



 evidenci obsazení výukových místností.
 získat informace o studiu
 získat informace o rozvrhových akcích, rozvrhu studentů nebo pedagogů.

Základní principy kreditního systému

1.  Vymezení studijních oborů

U každého studijního oboru se vymezují:
 charakteristika a případná kombinace s jinými studijními obory
 typ studia (Bc., Mgr., Mgr. navazující na Bc.)

 Poznámka: Doktorské studium není vedeno v kreditním systému pro svůj převážně individuální
charakter.

 forma studia (prezenční, distanční, kombinovaná)
 charakteristika studijních předmětů, včetně formy výuky (přednáška, cvičení k přednášce,
cvičení bez přednášky, seminář, praxe, speciální kurzy, konzultace a samostatné studium),
způsobu hodnocení (zkouška, zápočet) a kreditního ohodnocení

 standardní doba studia
 podmínky, které musí student splnit v průběhu studia, včetně obsahu souborných
postupových zkoušek (pokud jsou předepsány) a státních závěrečných zkoušek

 udělovaný akademický titul
 profil absolventa.

2. Délka studia, jeho etapizace a ukončení

Studium se uzavírá získáním předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě a
složením předepsaných státních, resp. souborných postupových zkoušek do doby dané
maximální možnou délkou studia:



Tabulka 1:
Typ studia Standardní délka

v letech
Maximální délka

v letech
Počet kreditů

Bakalářské 3 5 180

Magisterské
- učitelství pro 1.st. ZŠ

4 6 240

Magisterské
- učitelství pro 2.st. ZŠ

4 6 240

Magisterské
- učitelství pro SŠ

5 7 300

Magisterské 5 7 300

Magisterské (navazující
na Bc.)

2 4 120

Magisterské studium a magisterské studium učitelství pro SŠ se člení do dvou
etap.

Standardní délka 1. etapy je 3 roky. Student v této části zvládne základní poznatky a
teoretické základy oboru i metody jeho studia a prokáže svoji připravenost k dalšímu studiu.
První etapa je uzavřena soubornou postupovou zkouškou, kterou musí student složit
nejpozději do 4 let od započetí studia. Vykonání této souborné postupové zkoušky se uznává
dosažením prostého studijního průměru do 1,50včetně. Seznam předepsaných předmětů
vyhlašuje děkan (ředitel ústavu OU) v 1. týdnu akademického roku.Ve studiu učitelství pro
SŠ se tato zkouška skládá ze dvou částí.

Druhá etapa, jejíž standardní délka je 2 roky, je uzavřena státní závěrečnou
zkouškou jejíž součástí je obhajoba  diplomové práce.

Bakalářské studium, magisterské studium učitelství pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ a
magisterské studium navazující na Bc. se na etapy nečlení.

Bakalářské studium se uzavírá státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba
bakalářské práce.

Magisterské studium učitelství pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ a magisterské studium
navazující na Bc. se uzavírají státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba
diplomové práce.

Tabulka 2:
Standardní délka

studia/Počet kreditů
Bc. Mgr.

Uč.1.st. ZŠ
Mgr.

Uč.2.st. ZŠ
Mgr.

Uč. SŠ
Mgr.
Neuč.

Mgr.
navazující

Bez etap 3/180 4/240 4/240 - - 2/120
1. etapa - - - 3/180 3/180 -
2. etapa - - - 2/120 2/120 -

Celkem 3/180 4/240 4/240 5/300 5/300 2/120



Takže k úspěšnému ukončení bakalářského studia je zapotřebí:
 zisk 180 kreditů, které zahrnují:

• kredity za všechny povinné předměty
• požadovaný počet kreditů z každého bloku povinně volitelných předmětů
• kredity za výběrové předměty

 složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby BP.

K úspěšnému ukončení magisterského studia učitelství pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ je
zapotřebí:

 zisk 240 kreditů, které zahrnují kredity skladebně členěné jako u Bc. studia
 složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby DP.

K úspěšnému ukončení 1. etapy magisterského studia učitelství pro SŠ a
magisterského studia je zapotřebí:

 zisk 180 kreditů, které zahrnují kredity skladebně členěné jako u Bc. studia
 složení souborné postupové zkoušky (resp. dosažení odpovídajícího studijního průměru
potřebného pro její nahrazení).

K úspěšnému ukončení 2. etapy Mgr. studia učitelství pro SŠ a Mgr. studia je
zapotřebí:

 úspěšné ukončení 1. etapy studia
 zisk dalších 120 kreditů v již dané skladbě
 složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby DP.

K úspěšnému ukončení Mgr. studia navazujícího na Bc. je zapotřebí:
■  zisk 120 kreditů
■  složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby DP.

3. Kreditní ohodnocení předmětů

Předmětem se rozumí jednosemestrální kurz. Každý předmět je ohodnocen určitým
počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu.

Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek,
které jsou pro absolvování předepsány příslušnou katedrou. Kreditní ohodnocení předmětu se
stanoví takto:

Počet kreditů = počet výukových hodin týdně v daném předmětu + 0 - 3 kredity podle
náročnosti předmětu.

Výjimečně může být kreditní ohodnocení předmětu jiné než stanoví toto pravidlo. Tuto
výjimku schvaluje děkan fakulty (ředitel ústavu OU).

A. Standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, tj. ≤ 24 výukových hodin týdně,
přičemž jeden semestr čítá 13 výukových týdnů.

B. Standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, tj. nejvýše 24 výukových hodin týdně v
učitelském studiu a nejvýše 20 výukových hodin týdně v neučitelském studiu, s výjimkou
zdravotnických profesních oborů, které mají v souladu s akreditačními požadavky odlišný
harmonogram akademického roku a vyšší počet výukových hodin týdně, přičemž jeden
semestr čítá většinou 14 výukových týdnů.

Zásada 3. B platí pro studijní programy nově akreditované po datu, kdy nabyla účinnosti
Novela zásad kreditního systému (v akademickém roku 2001/2002).



4. Studijní plán studijního oboru 

Obsah studia studijního oboru  je dán studijním plánem. Předměty v něm uvedené se
dělí na:

 povinné
 povinně volitelné
 výběrové.

Jde o tzv. standardní studijní plán,  v němž je pro každý předmět doporučován rok a
semestr jeho absolvování. Výuka povinných předmětů je studentovi u jednooborových studií
a vybraných dvouoborových studií zajišťována rozvrhově. S výjimkou 1. semestru, v němž je
studijním plánem skladba předmětů zpravidla předepsaná, si student do značné míry může
svůj postup studiem volit individuálně, tj. určovat sám, které předměty bude ve zvoleném
studijním oboru studovat.

Povinné předměty jsou ty, které student daného studijního oboru musí absolvovat.
S výjimkou 1. semestru si student může volit dobu jejich absolvování, samozřejmě při
respektování předepsaných omezení, která jsou dána případnými podmiňujícími a
vylučujícími  předměty (viz Studijní a zkušební řád OU).

Povinně volitelné předměty jsou zpravidla seskupeny do bloků. Z každého bloku,
který je studijním plánem studijního oboru předepsán, student volí předměty tak, aby jejich
absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného oboru. Touto volbou se
student odborně profiluje, musí však dbát na to, aby splnil podmínky pro absolvování etapy
nebo studia. Souhrnná kreditní hodnota absolvovaných povinných  a povinně volitelných
předmětů je nižší než celková hodnota nutná pro absolvování etapy nebo studia daného oboru
(viz tabulku 2).

Zbývající počet kreditů student získá absolvováním výběrových předmětů.

 Ve standardním studijním plánu studijního oboru je uveden seznam předmětů, které je
studentovi doporučeno zvolit jako výběrové. Student si však může zapsat jako výběrový
předmět kterýkoliv předmět vyučovaný na OU nebo jiné vysoké škole, pokud tomu nebrání
podmínky omezující zápis.

Tabulka 3:
Doporučená struktura standardního Povinné                  Povinně volitelné Výběrové



studijního programu předměty                předměty předměty
Bc. studium nebo 
1. etapa  Mgr. studia 

 _____________
  ≤ 80 %
 ___________________________
                  ≤90 %

 __________
     ≥ 10 %

2. etapa Mgr. studia nebo
Mgr. studium navazující na Bc.

 _____________
   ≤70 %
 ___________________________
                  ≤ 90 %

     
 __________
     ≥ 10 %

Mgr. studium bez etap  _____________
   ≤ 80 %
  __________________________
                  ≤90 %

    
 __________
     ≥ 10 %

Do studijního plánu studijního oboru jsou  zařazeny souborné postupové zkoušky a
státní závěrečné zkoušky, avšak bez kreditního ohodnocení. V jejich sylabech jsou uvedeny
podmiňující předměty, jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro možnost danou zkoušku
skládat.

5. Tempo studia a podmínky pro úspěšnou průchodnost

Student si rovněž může do určité míry volit i tempo svého studia. Určení rychlosti
studia je limitováno těmito vymezujícími podmínkami:

 získat minimálně 20 kreditů za 1. semestr studia
 získat minimálně 40 kreditů za 1. rok studia
 získat minimálně 80 kreditů za každé 4 po sobě jdoucí semestry v posloupnosti lichý -
sudý - lichý - sudý, pokud objem kreditů nutných pro absolvování studia není nižší

 nepřekročit nejvyšší možnou hodnotu váženého studijního průměru (= 3,40) (viz dále)
 nepřekročit maximální možnou dobu studia
 vykonat soubornou postupovou zkoušku (pokud je předepsána) do maximální doby 4 roků
studia

 zapsat se na každý nový rok studia v předzápisu a zápisu
 student nesmí překročit limitní počet neúspěšně absolvovaných povinně volitelných a
výběrových předmětů (viz tabulku 4).

Tabulka 4:
Bc. Mgr 4leté 1. etapa Mgr.

5letého
2. etapa Mgr.

5letého
Mgr.

navazující
počet
předmětů

6 8 6 4 4

Překročení uvedených limitů je důvodem pro ukončení studia pro neplnění studijních
povinností.

6. Předběžný zápis předmětů (registrace předmětů, zápis předmětů na rozvrhovou akci)



Termíny jsou uvedeny ve Vyhlášce rektora k organizaci předběžného zápisu předmětů pro
příslušný akademický rok, registrace i zápis předmětů se řídí pravidly danými Studijním a
zkušebním řádem OU.

7. Hodnocení studia

Jak již bylo zmíněno, jsou kredity studentům uděleny za úspěšné absolvování
předmětu podle podmínek, které jsou pro toto absolvování stanoveny (zkouška nebo zápočet).
Počet kreditů hodnotí kvantitu, nikoliv kvalitu studentovy práce. Ta je hodnocena
čtyřstupňovou klasifikační stupnicí. Je-li tedy předmět ukončen zkouškou, stačí pro jeho
absolvování, a tím i zisk kreditů známka „dobře“.

Student může zkoušku z daného  předmětu jednou opakovat . Zápočet je buď udělen,
nebo neudělen; jeho opakování v běžném akademickém roce je možné, pokud je to uvedeno
v sylabu předmětu. Hodnotícím kritériem je rovněž vážený studijní průměr (VSP). Je
vypočítáván za každý akademický rok a váhou je počet kreditů těch předmětů, které si student
zapsal a které jsou ukončeny zkouškou. Za předměty ukončené zkouškou, které si student
zapsal a neabsolvoval, je do VSP započítávána známka 4.

Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti podpisem rektora OU.

2. Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji prorektora pro studium OU.

Touto směrnicí se ruší směrnice rektora č. 56/2003Zásady kreditního systému na Ostravské
univerzitě  ze dne  14.4.2003

Zpracovala: Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., prorektorka pro studium OU

Ostrava 14.3.2006
 
                                                     Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., v.r.

    rektor OU
 
 

Rozdělovník: členové kolegia rektora OU, proděkani pro studium, právní a kontrol. odd.,
www.osu.cz

http://www.osu.cz/

