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Směrnice děkana č. 3/2021
Podmínky studia v programech celoživotního
vzdělávání na FVP SU v Opavě
Cl. 1
úvodní ustanovení
1. Tato směrnice navazuje na Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném
znění, a upravuje podrobněji některá ustanovení pro realizaci programů celoživotního vzdělávání
(dále jen CŽV) Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (dále jen fakulta). Pro
potřeby přípravy a realizace programů CŽV je třeba dodržovat další interní předpisy, zvláště
Směrnici rektora O zásadách dokumentace a zjišťování a vnitřního hodnocení kvalit vzdělávací
ěinnosti v programech celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění.
2. Celoživotní vzdělávání je fakultou organizováno v souladu s §2 a §60 odst. 1 zákona ě. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.
3. Programy celoživotního vzdělávání mohou být na fakultě uskuteěňovány:
a)
b)

v akreditovaných studijních programech (typ A)
mimo rámec akreditovaných studijních programů (typ M), kam spadají krátkodobé programy
a specializaění vzdělávání akreditované rezortními ministerstvy.
4. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho úěastníkům právní postavení
studenta podle zákona o vysokých školách.
5.

Úěast v programu celoživotního vzdělávání je zpravidla poskytována za úplatu.

Cl. 2
Podmínky studia v programu CZV typu „A“
v

1. Zájemce o program CŽV podá dle zveřejněných podmínek přihlášku se všemi náležitostmi dle
zveřejněných pokynů a zaplatí stanovený poplatek za studium. V odůvodněných případech může
zájemce požádat o rozložení poplatku na více splátek (dále v ělánku 5).
2. O přijetí zájemce do programu CŽV rozhoduje děkan. Zájemce je přijat, splní-li všechny podmínky
pro přijetí, tj.:
a) dle zveřejněných podmínek podá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku,
b) pořadí jeho přihlášky nepřesahuje stanovenou maximální kapacitu programu,
c) dosáhl potřebného vzděláni či kvalifikace,
d) zaplatil poplatek za studium v programu CŽV ve stanovené výši,
e) dostavil se k zápisu do programu CŽV.
3. Frekventantem programu se stává zájemce o studium, který splnil podmínky uvedené v čl. 2, odst.
2 této směrnice a zapsal se ke studia. Po zápise ke studiu v programu a doložení ověřené kopie o
předchozím vzdělání jsou informace o frekventantovi vloženy vedoucím oddělení CŽV nebo
referentem programu do IS SU.
4. Frekventant programu CŽV je povinen komunikovat prostřednictvím přidělené fakultní e-mailové
adresy.
5. Na průběh studia v programu CŽV typu „A'‘ se přiměřeně vztahují čl. 8,9,10, 15,18 a 19 Studijního
a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských programů Slezské univerzity v Opavě
v aktuálním znění.

Čl. 3
Poplatky za program CZV typu „A“
v

1. Výše poplatku za program CŽV je stanovena v sylabu daného programu CŽV.
2. Uchazeč o studium uhradí poplatek za studium před zahájením programu. Uchazeč (frekventant)
může písemně požádat děkana fakulty o rozložení poplatku na více splátek.
a)

V případě schválení rozložení poplatku na více splátek uchazeč obdrží závazný splátkový
kalendář.
b) V případě, že zájemci o studium v programu CŽV není navržený splátkový kalendář schválen
nebo po výzvě celkovou dlužnou částku nedoplatí, je mu studium v programu CŽV ukončeno.
3. Pokud se jedná o víceletý program CŽV, je frekventant programu CŽVpovinen uhradit poplatek za
studium v dalším roce studia před zahájením akademického roku, nejpozději však do pěti
pracovních dnů od zápisu do nového akademického roku. Pokud frekventant poplatek neuhradí
nej později do pěti dnů od zápisu do akademického roku nebo písemně nepožádá děkana fakulty o
rozložení poplatku na více splátek, bude mu studium ukončeno.

Cl. 4
Délka studia v programu CŽV typu „A“
1. Každý studijní program CŽV typu A má stanovenou standardní a maximální dobu studia. Standardní
doba studia je stanovena v sylabu daného programu CŽV, maximální doba studia je o 1 akademický
rok delší než standardní doba studia v příslušném programu CŽV typu A.
2. Do doby studia se nezapočítává období, kdy bylo studium přerušeno.

čl. 5
Kreditní systém, hodnocení předmětů, ověřování výsledků studia
v programu CZV typu „A“
v

1. Studium v programu CŽV typu A je uskutečňováno na základě kreditního systému studia.
2. Frekventant programu CŽV získává kredity za předmět až po splnění všech stanovených podmínek.
U předmětů zakončených pouze zápočtem získává kredity po splnění zápoětu, u předmětů
zakončených zápočtem i zkouškou nebo jen zkouškou až po složení této zkoušky s výsledkem
alespoň „E“ (dostatečně/sufficient, číselná hodnota 3). Předmět musí frekventant úspěšně
absolvovat v tom akademickém roce, ve kterém si jej zapsal, a to nej později do termínu daného
harmonogramem příslušného akademického roku.
3. Zápočet a zkouška se udělují za splnění požadavků, které pro jeho získání zveřejní vyučující
každého předmětu v IS SU.
4. Frekventantovi, kterému nebyl udělen zápočet nebo zkouška v řádném termínu, určí vyučující
opravný termín kzískání zápočtu nebo zkoušky, nejpozději však dokonce příslušného
akademického roku.
5. Frekventant, který nevykoná zápočet nebo zkoušku ani v opravném termínu, má právo na konání
druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky, nejpozději však do konce příslušného
akademického roku.
6. Nesplní-li frekventant stanovené podmínky pro úspěšné absolvování předmětu v příslušném
akademickém roce, bude mu tento předmět zapsán opakovaně do dalšího akademického roku.
7. V dalším akademickém roce má frekventant u opakovaně zapsaného předmětu právo na konání
řádného, opravného a druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky.
8. V případě druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu zapsaného opakovaně se
zápočet nebo zkouška koná před tříčlennou komisí. Jmenování komise, způsob a termín přihlašování
frekventantů k vykonání druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu zapsaného
opakovaně stanoví garant příslušného programu CŽV typu „A“.
9. Výsledek zkoušky je klasifikován podle stupnice ECTS;
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Klasifikačním stupněm F (Nedostateěně/Unsatisfactory) je frekventant hodnocen, pokud:
a) nesplní podmínky pro úspěšné vykonání zkoušky,
b) odstoupí od zkoušky po jejím začátku nebo se nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy,
c) závažným způsobem porušil řádný průběh zkoušky.
10. Údaje o výsledku hodnocení studia vkládá příslušný vyučující nejpozději do 5 dnů od vykonání
zápočtu nebo zkoušky do studijního informačního systému. V případě, že hodnocení vyžaduje delší
časové období, musí vyučující u vypsaného termínu zápočtu/zkoušky uvést nejzazší datum pro
vložení jeho hodnocení v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

11. Evidenci studijních výsledků frekventanta vede příslušný pracovník oddělení celoživotního
vzdělávání. Vkládáním výsledků hodnocení studia v souladu s odstavcem 3 může být pověřena i
jiná odpovědná osoba na základě písemného pověření garanta programu CŽV.
12. K prokázání výsledků studia je rozhodující tištěný výstup ze studijního informačního systému.
13. Na výsledky hodnocení studia neevidované ve studijním infonnačním systému nejpozději k datu
kontroly splnění studijních povinností se pohlíží jako na nevykonané. Frekventant má právo uplatnit
své požadavky na opravu zjištěných nesrovnalostí nebo doplnění chybějících údajů nejpozději
do 5 pracovních dnů následujících po posledním dni příslušného akademického roku u příslušného
vyučujícího.

Cl. 6
Zápis předmětů v programu CZV typu „A“
v

2.

Zápis předmětů do studijního informačního systému příslušného akademického roku zajišťuje
vedoucí oddělení CŽV nebojím pověřený pracovník.
Při zápise do příslušného akademického roku nebo příslušného semestru jsou do studijního
infonnačního systému zaregistrovány předměty dle studijního plánu daného programu CŽV.

CL 7
Kontrola studia v programu CZV typu „A“
v

1. Kontrolu studia za předchozí akademický rok zajišťuje oddělení CŽV.
2. Pro postup do dalšího akademického roku je nutné, aby frekventant programu CŽV měl k datu
kontroly studia za předchozí akademický rok ve studijním informačním systému evidován
minimální zisk 40 kreditů a získal kredity za opakovaně zapsané předměty.

CL 8
Přerušení studia v programu CZV typu „A“
v

1. O přerušení studia rozhoduje děkan na základě písemné žádosti frekventanta, doručené na Oddělení
CŽV.
2. Maximální doba přerušení studia v programu CŽV typu A je 12 měsíců. Přerušení studia na základě
písemné žádosti frekventanta je možné buď na celý akademický rok, nebo na jednotlivý celý
semestr.
3. Písemná žádost frekventanta musí být doručena na Oddělení CŽV v těchto termínech:
a) při žádosti o přerušení studia na celý akademický rok nejpozději 10 pracovních dní
před zahájením akademického roku,
b) při žádosti o přerušení studia na jednotlivý celý semestr nejpozději 10 pracovních dní
před zahájením výuky v příslušném semestru,
c) ve výjimečnýeh případech a s řádným odůvodněním je možno lhůtu prodloužit.
4. Při podání písemné žádosti v termínu podle odstavce 3 musí frekventant splňovat tyto podmínky:
a) pro přerušení studia na celý akademický rok nebo na zimní semestr musí získat alespoň 40
kreditů v předchozím akademickém roce a úspěšně absolvovat všeehny opakovaně zapsané
předměty,
b) pro přerušení studia na letní semestr musí v bezprostředně předcházejícím zimním semestru
získat alespoň 20 kreditů a úspěšně absolvovat všechny opakovaně zapsané předměty
příslušející podle příslušného studijního plánu studijního programu do zimního semestru,

c) pro přerušení studia na letní semestr v posledním ročníku musí úspěšně absolvovat
v bezprostředně předcházejícím zimním semestru všechny zapsané předměty.
Ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních, může frekventant požádat o přerušení
studia i v průběhu semestru, v tomto případě musí být písemná žádost frekventanta doložena
relevantními doklady prokazujícími okolnosti, které zakládají důvod pro přerušení studia.
V případě schválení žádosti děkanem bude frekventantovi vrácena poměrná část uhrazeného
poplatku za program CŽV a budou mu určeny termíny pro opětovné zaplacení poplatku a nastoupení
do programu CŽV. Neuhradí-li frekventant zbývající část poplatku a nenastoupí-li po přerušení
studia zpět do programu CŽV ve stanovaných termínech opětovného zápisu a do pěti pracovních
dnů se neomluví, je toto posuzováno jako skutečnost, že na své právo zápisu do studia programu
CŽV typu A rezignuje.

Cl. 9
Ukončení stndia v programu CZV typu „A“
v

1. Rádným (úspěšným) absolvováním programu CŽV typu A.
2. Neúspěšným absolvováním programu CŽV typu A - v průběhu studia frekventant programu CŽV
písemně prohlásil, že zanechává studia v programu CŽV.
3. Neúspěšným absolvováním programu CŽV typu A - studium ukončeno pro nesplnění podmínek
z těchto důvodů;
a) frekventant se nedostavil k zápisu do akademického roku a do pěti pracovních dnů se neomluvil,
neuhradil poplatek za program CŽV a ani v případě finančních potíží písemně nepožádal děkana
fakulty o rozložení poplatku na více splátek,
frekventant
se nedostavil k opětovnému zápisu do studia po uplynutí stanovené doby přerušení
b)
studia a do pěti pracovních dnů se neomluvil, neuhradil poplatek za program CŽV ani v případě
finančních potíží písemně nepožádal děkana fakulty o rozložení poplatku na více splátek,
c) frekventant programu CŽV nemá k datu kontroly splnění studijních povinností za předchozí
akademický rok ve studijním informačním systému evidován minimální zisk 40 kreditů,
d) frekventant programu CŽV k datu kontroly splnění studijních povinností za předchozí
akademický rok nezískal kredity za opakovaně zapsané předměty,
e) frekventant nesplnil podmínky pro úspěšné vykonání zápočtu nebo zkoušky z opakovaně
registrovaného předmětu ani ve druhém opravném termínu,
f)
frekventant nesplnil ve stanovené maximální době studia podmínky pro řádné ukončení studia,
g) na základě podvodného jednání (plagiátorství, podvody při zkoušení atd.).

Cl. 10
Úspěšné absolvování programu CZV typu „A“
r

V

1. Program CŽV typu A je úspěšně absolvován, pokud frekventant splní všechny stanovené podmínky
pro úspěšné absolvování programu CŽV zveřejněné v sylabu daného programu CŽV (tj. splní
všechny studijní povinnosti předepsané ve studijním plánu daného programu CŽV, popř. úspěšně
obhájí závěrečnou práci).

Pokud je jednou ze stanovených podmínek pro úspěšné absolvování studia programu CŽV obhajoba
závěrečné práce, frekventant si musí do:
a) 31.8. daného roku vybrat téma závěrečné práce
b) 30. 11. daného roku vložit zadání práce do IS SU
c) 30. 4., nejpozději 20. 7., daného roku odevzdají závěrečnou práci v tištěné podobě a v IS
SU, pokud je podmínkou pro řádné ukončení programu CŽV.
3. Závěrečnou práci musí frekventant obhájit před komisí, průběh obhajoby závěrečné práce a
vyhlášení výsledků jsou veřejné. Frekventant může přistoupit k obhajobě závěrečné práce jen tehdy,
pokud splnil všechny studijní povinnosti stanovené sylabem daného programu.
4. Úspěšný absolvent programu CŽV získá Osvědčení o absolvování programu CŽV.
2.

Cl. 11
Příjímání absolventů programu CZV do řádného studia
1. Frekventanti programu CŽV v rámci bakalářských a navazujících magisterských studijních
programů musí sledovat aktuálně zveřejněné Podmínky přijímacího řízení pro následující
akademický rok na www stránkách fakulty (https://www.slu.cz/fvp/cz/sopriiimacirizeniaktualnij a
dle pokynů pro upuštění od přijímací zkoušky podat přihlášku do kombinované fonny studia daného
studijního programu.
2. Úspěšným absolventům programů CŽV v rámci akreditovaných studijních programů typu ,.A“,
pokud splní veškeré podmínky pro upuštění přijímací zkoušky a stanou se studenty podle zákona
o vysokých školách (§ 48 až 50) a podají žádost děkanovi, fakulta může uznat kredity, které získali
v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Cl. 12
Základní východiska studijních programů CZV typu „M“
v

Programy CŽV mimo rámec akreditovaných studijních programů umožňují další odborný rozvoj
zájemcům o vzdělávání na vysokoškolské úrovni a ve vysokoškolském prostředí tím, že doplňují,
prohlubují, obnovují nebo rozšiřují jejich znalosti, dovednosti, vědomosti či kvalifikaci.
Tyto programy CŽV nejsou součástí vysokoškolského studia, avšak jejich absolvování je stvrzeno
certifikátem nebo osvědčením vydaným fakultou/univerzitou, popř. ve spolupráci s některou
ze spolupracujících profesních asociací nebo certifikačních autorit.
3. Příprava a realizace programů CŽV reaguje na poptávku na trhu vzdělávání, programy CŽV jsou
dle potřeby aktualizovány, případně jsou vytvářeny úplně nové.
4. Tematické vzdělávání profesního nebo zájmového charakteru je organizované zpravidla formou
semináře, přednášky nebo cyklu přednášek, workshopů, odborných soustředění, letních škol apod.
5. Programy CŽV prohlubující nebo rozšiřující kvalifikaci nebo specializačni vzdělávání jsou
akreditovány na oborově odpovídajícím ministerstvu, např. Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ministerstvu vnitra apod.
1.

CL 13
Podmínky studia v programu CŽV typu „M“
1. Zájemce o program CŽV podá dle zveřejněných podmínek přihlášku se všemi náležitostmi
dle zveřejněných pokynů a zaplatí stanovený poplatek za studium.
2. O přijeti zájemce do programu CŽV rozhoduje děkan. Zájemce je přijat, splní-li všechny podmínky
pro přijetí, tj.:
a) dle zveřejněných podmínek podá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku,
b) pořadi jeho přihlášky nepřesahuje stanovenou maximální kapacitu programu,
c) dosáhl potřebného vzdělání či kvalifikace,
d) zaplatil poplatek za studium v programu CŽV ve stanovené výši,
e) dostavil se k zápisu do programu CŽV.
3. Frekventantem programu se stává zájemce o studium, který splnil podmínky pro přijetí a zapsal se
ke studiu. Po zápise ke studiu v programu a doložení ověřené kopie o předchozím vzdělání jsou
informace o frekventantovi vloženy vedoucím oddělení CŽV nebo referentem programu do IS SU.
4. Frekventant programu CŽV je povinen komunikovat prostřednictvím fakultní e-mailové adresy.

CL 14
Poplatky za program CZV typu „M“
v

1. Výše poplatku za program CŽV je stanovena v sylabu daného programu CŽV.
2. Uchazeč o studium uhradí poplatek za studium před zahájením programu. Uchazeč (frekventant)
může písemně požádat děkana fakulty o rozložení poplatku na více splátek.
a) V případě schválení rozložení poplatku na více splátek uchazeč obdrží závazný splátkový
kalendář.
b) V případě, že zájemci o studium v programu CŽV není navržený splátkový kalendář schválen
nebo po výzvě celkovou dlužnou částku nedoplatí, je mu studium v programu CŽV ukončeno.

CL 15
Ukončení studia v programu CZV typu „M“
v

1. Řádným (úspěšným) absolvováním programu CŽV typu M.
2. 'Neúspěšným absolvováním programu CŽV typu M: v průběhu studia frekventant programu CŽV
písemně prohlásil, že zanechává studia v programu CŽV.
3. Neúspěšným absolvováním programu CŽV typu M: frekventant nesplnil sylabem stanovené
podmínky pro řádné ukončení studia.

CL 16
Závěrečná práce programu CZV
v

1. Tento článek upravuje fonuální náležitosti závěrečných prací, které mohou být v rámci programů
CŽV typu „A“ nebo „M" povinnými pro úspěšné ukončení studia. Rozsah práce stanoví garant
programu CŽV v souladu se schválenou akreditací programu CŽV.

2. Titulní strana závěrečné práce musí obsahovat:
a) název VŠ a fakulty, kde byla podána
b) uprostřed umístěné označení „Závěrečná práce“
c) pod tím uprostřed umístěný název práce v češtině
d) pod tím uprostřed umístěný název programu CŽV
e) v pravém dolním rohu jméno autora práce
f) v levém dolním rohu rok odevzdání práce.
3. Za titulní stranou musí být na samostatném listě vlastnoručně podepsané prohlášení autora
o původnosti práce: Prohlašuji, že Jsem závěrečnou práci napsal/a samostaině s využitím pouze
uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury, a že práce nebyla využita v rámci jiného
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. “
4. Závěrečná práce musí obsahovat abstrakt a klíčová slova.
5. Obsah práce musí být přehledně strukturován v souladu s členěním samotné práce. Stránky obsahu
nejsou číslovány a nepočítají se do celkového rozsahu práce.
6. Práce musí splňovat všechny nároky kladené na odborný text, musí mít odpovídající úroveň i po
gramatické a stylistické stránce.
7. Student musí při tvorbě práce ctít autorskou etiku a dodržovat Etický kodex Slezské univerzity
v Opavě, respektovat formální, etická a právní pravidla užívání cizích děl.
8. Student nesmí opisovat, přebírat nebo publikovat cizí myšlenky či výsledky jiných autorů bez
uvedení jejich původního zdroje. Text převzatý musí být jednoznačně vymezen a příslušně citován.
Z textu práce musí být zřejmé, co jsou přímé citace, co parafráze a co vlastní myšlenky autora práce.
V opačném případě se jedná o plagiátorství a porušení platné legislativy České republiky.
a) Přímá citace je doslovné přenesení vybraného části textu, nejčastěji používá kvůli přesnému
definování určitého jevu odbornou autoritou z původního dokumentu. Citace musí být jasně
identifikovatelná, přesná, zřetelně oddělená od výkladového textu (uvozovkami a kurzívou).
Odkaz na zdroj, ze kterého byl citát převzat, může být umístěn buď v podobě tzv. zkrácené
citace přímo v textu práce (autor/autoři, rok vydání, číslo strany) uvnitř nebo za textem, nebo
úplné citace umístěné na příslušné stránce v poznámce pod čarou (autor/autoři, název
dokumentu, místo vydání, vydavatel, rok, strana).
b) Parafráze neboli nepřímá citace je interpretace cizí myšlenky, teorie, odborného textu vlastními
slovy s tím, že nedochází ke změně jeho významu. Parafrázovaný text musí mít důsledně
označen konec a mít řádně uvedený zdroj (autor/autoři, rok vydání zdrojového dokumentu,
neuvádí se strana). Parafráze se nedává do uvozovek.

Cl. 16
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice ruší platnost směrnice děkana č. 13/2010 k zajištění celoživotního vzdělávání
na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu a zveřejněním.

V Opavě dne
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04, 2021
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