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A BEZPEČNOST - STROJNÍ

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Toto opatření na základě článku 3 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity
obrany v Brně stanovuje postup při výběru do specializací v rámci studijních programů,
které se člení na specializace (dále jen „studijní program se specializacemi“).

(2)

Toto opatření se použije při výběru do specializací jednotlivých studentů v rámci
bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského studijního programu
Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní, které jsou uskutečňovány Fakultou
vojenských technologií (dále jen „fakulta“) a byla jim udělena první akreditace v roce
2021.

(3)

Toto opatření se použije při výběru do specializací jednotlivých studentů, kteří nebyli
do specializace vybráni v průběhu přijímacího řízení.

(4)

Počet míst v rámci jednotlivých specializací studijního programu stanovuje děkan
fakulty se zohledněním zájmů Ministerstva obrany.

(5)

Za výběr do specializace jednotlivých studentů v rámci studijního programu
se specializacemi odpovídá fakulta.

(6)

Není-li v tomto opatření stanoveno pro konkrétní specializaci jinak, při výběru
do specializací v rámci studijního programu se specializacemi fakulta zohledňuje zájem
studenta o konkrétní specializaci (dále jen „preferovaná specializace“) s přihlédnutím
k tomu, jak se student umístil při hodnocení studentů v rámci tohoto studijního
programu s tím, že hodnocením studentů se rozumí činnosti stanovené v části třetí
tohoto opatření.
ČÁST DRUHÁ
POSTUP FAKULTY PŘI URČENÍ SPECIALIZACÍ
Článek 2
Základní ustanovení

(1)

V případě bakalářského studijního programu může být realizován částečný výběr
do specializací v rámci přijímacího řízení v souladu se schválenými podmínkami
přijímacího řízení. V rámci tohoto výběru může být zařazeno do specializací maximálně
80 % přijatých uchazečů preferujících jednotlivé specializace. Uchazeči obdrží
rozhodnutí o výběru do specializace spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu
v bakalářském studijním programu.

(2)

Studenti bakalářských studijních programů vybraní do specializace v rámci přijímacího
řízení mohou do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia písemně oznámit děkanovi
fakulty, že se vzdávají svého vybrání do specializace. V tomto případě je na ně
nahlíženo jako na nezařazené studenty, kteří budou zařazeni podle článků 3 až 6.

(3)

V případě navazujícího magisterského studijního programu, v němž je realizována
výuka specializace od prvního semestru, je výběr do specializací realizován v rámci
přijímacího řízení v souladu s platnými podmínkami přijímacího řízení a platným
rozhodnutím o udělení akreditace. Uchazeči obdrží rozhodnutí o výběru do specializace
spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním
programu.
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(4)

Postup fakulty při výběru do specializací mimo přijímací řízení zahrnuje dvě po sobě
jdoucí fáze, a to fázi přípravnou a realizační.
Článek 3
Přípravná fáze

(1)

Fakulta nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, ve kterém student zahájil
studium v prvním semestru bakalářského studijního programu se specializacemi, zjistí
u každého studenta studijního programu se specializacemi preferovanou specializaci.
O tom, jakou specializaci student preferuje, vyhotoví fakulta záznam prostřednictvím
elektronického informačního systému, kdy odeslání informace o preferenci
prostřednictvím informačního systému nahrazuje podpis studenta. Záznam je možné
vyhotovit i v listinné podobě; záznam vyhotovený v listinné podobě podepisuje děkan
a student, jehož se záznam týká.

(2)

Fakulta:
a)

nejpozději 31. prosince kalendářního roku, kdy student zahájil studium prvního
semestru bakalářského studijního programu se specializacemi, zveřejní
transparentním způsobem pro jednotlivé specializace směrná čísla1) snížená
o počty míst určených pro druhé kolo realizační fáze (dále jen „počet míst
ve specializaci pro první kolo“) s tím, že toto snížení provede fakulta
podle tabulky č. 1.
Tabulka č. 1
Počet míst ve specializaci
podle směrných čísel
1
25
6  10
11  15
16  20
21 a více

b)
(3)

Počet míst ve specializaci stanovených
fakultou pro druhé kolo realizační fáze
0
1
2
3
4
5

provede výpočet výsledku hodnocení podle části třetí tohoto opatření.

Způsob výpočtu a výsledek hodnocení fakulta zaznamená do písemného dokumentu
(dále jen „záznam o výsledku hodnocení“). Fakulta nejpozději do 25. února
kalendářního roku následujícího po roce, kdy student zahájil studium prvního semestru
studijního programu se specializacemi, seznámí studenta s obsahem záznamu
o výsledku hodnocení.
Článek 4
Realizační fáze

(1)

Realizační fáze zahrnuje dvě kola, která na sebe navazují.

(2)

Vykonání jednotlivých kol realizační fáze provede fakulta nejpozději 5 dnů před
zahájením výuky v semestru, v němž je zahájeno studium ve specializacích.

Směrná čísla jsou stanovena s ohledem na kapacitní možnosti fakulty pro maximální možný počet studentů
v jednotlivých specializacích snížené o počty studentů zařazených do specializace v rámci přijímacího řízení
1)
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Článek 5
První kolo realizační fáze
(1)

Fakulta provede tyto činnosti:
a)

rozdělí studenty do podskupin podle toho, jak studenti vyjádřili svoji preferenci
pro specializaci, a

b)

v rámci každé podskupiny studentů sestaví sestupné pořadí studentů podle
výsledků jejich hodnocení podle části třetí tohoto opatření.

(2)

U studentů, kteří se v rámci specializace umístili do pořadového čísla rovnajícího
se počtu míst ve specializaci stanoveného fakultou pro první kolo realizační fáze, se
specializace považuje za vybranou.

(3)

Studenti zařazení do specializace podle odstavce 2 obdrží informaci o výběru
do specializace.
Článek 6
Druhé kolo realizační fáze

(1)

Fakulta druhé kolo realizační fáze provede pouze u těch studentů, kteří nemají
po skončení prvního kola realizační fáze vybranou specializaci (dále jen „nezařazení
studenti“).

(2)

Fakulta sestaví sestupné pořadí ze všech nezařazených studentů podle výsledků jejich
hodnocení podle části třetí tohoto opatření.

(3)

Fakulta provede s každým nezařazeným studentem osobní pohovor, jehož cílem je
výběr do specializace. Student v rámci osobního pohovoru vybírá specializaci z těch,
ve kterých je v rámci směrných čísel dosud volná kapacita. Děkan vede se studentem
osobní pohovor za přítomnosti vedoucího studijní skupiny fakulty nebo vedoucím
studijní skupiny fakulty pověřeného příslušníka studijní skupiny fakulty. K osobnímu
pohovoru jsou studenti zváni postupně podle pořadí studentů sestaveného podle
odstavce 2 s tím, že nejlépe hodnocený student je zván k osobnímu pohovoru jako
první. O obsahu pohovoru vyhotoví fakulta záznam v listinné podobě, který podepisuje
děkan, student a zástupce studijní skupiny fakulty přítomný u pohovoru.
ČÁST TŘETÍ
HODNOCENÍ STUDENTŮ
Článek 7
Postup fakulty při hodnocení studentů

(1)

Hodnocení studentů se provádí na základě výsledků studia za semestr předcházející
zahájení výuky ve specializaci k 20. dni zkouškového období stanoveného
pro hodnocený semestr podle harmonogramu daného akademického roku.

(2)

Výpočet výsledku hodnocení provede fakulta.
Článek 8
Výsledky studia

(1)

Student je hodnocen za plnění studijních povinností podle Studijního a zkušebního řádu
Univerzity obrany v Brně.
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(2)

Hodnoceným obdobím pro výsledky studia je období začínající prvním dnem
hodnoceného semestru a končící dvacátým dnem zkouškového období stanoveným pro
hodnocený semestr podle harmonogramu daného akademického roku; za hodnocené
období lze získat 0 - 100 bodů.

(3)

Výsledkem hodnocení je počet bodů přiřazených za prospěchový průměr studijních
výsledků2) dosažených v hodnoceném období (dále jen „prospěchový průměr“).
Dosažený prospěchový průměr se vypočítá z hodnocení výsledků zkoušek
a klasifikovaných zápočtů vykonaných v hodnoceném období. Nesloží-li student
zkoušku nebo nezíská-li klasifikovaný zápočet v hodnoceném období, pro které tuto
studijní povinnost stanoví studijní plán, je z daného studijního předmětu pro potřeby
tohoto opatření hodnocen klasifikačním stupněm nevyhověl. Body za dosažený
prospěchový průměr v hodnoceném období se přiřazují podle tabulky č 2.
Tabulka č. 2
Přiřazení bodů podle prospěchového průměru
dosažený prospěchový
průměr
1,00
1,01 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 1,30
1,31 - 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,60
1,61 - 1,70
1,71 - 1,80
1,81 - 1,90
1,91 - 2,00

počet bodů
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

dosažený prospěchový
průměr
2,01 - 2,10
2,11 - 2,20
2,21 - 2,30
2,31 - 2,40
2,41 - 2,50
2,51 - 2,60
2,61 - 2,70
2,71 - 2,80
2,81 - 2,90
2,91 a více

počet bodů
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Článek 9
Námitky
(1)

Proti výsledkům hodnocení může student podat fakultě písemnou námitku,
a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se s hodnocením seznámil; námitku musí student
odůvodnit a navrhnout způsob úpravy výpočtu výsledku hodnocení, jinak se k námitce
nepřihlíží.

(2)

Fakulta námitce do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení písemně vyhoví v plném
rozsahu a hodnocení změní, nebo předá námitku spolu s příslušnou spisovou
dokumentací k rozhodnutí rektorovi.

(3)

Rektor námitce studenta písemně vyhoví a výsledek hodnocení změní, nebo námitku
zamítne a hodnocení potvrdí, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy námitku obdržel.
Proti rozhodnutí rektora již nelze podat další námitku.

(4)

Písemné rozhodnutí o vyřízení námitky se doručuje studentovi.

2)

Článek 30 odst. 2 písm. a) Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně.
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ČÁST ČTRVTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 10
Platnost a účinnost
(1)

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podepsání rektorkou.

(2)

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2022.

Vypracoval: plk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.
Schválila: brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.
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