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Čl. I 

Obecné ustanovení 

(1) V období stanoveném harmonogramem akademického roku pro zápis předmětů pro 
následující semestr si studující podle připravené registrační šablony registruje 
v informačním systému AMBIS vysoké školy, a.s. (dále jen „IS“ a „AMBIS VŠ“) 
předměty, které bude v tomto semestru ve studiu absolvovat. 

(2) Při výběru a registraci předmětů je studujícímu doporučeno řídit se pravidly 
a podmínkami pro sestavování studijních plánů v programu, které jsou zveřejněny 
prostřednictvím IS AMBIS.  

(3) Po ukončení období pro registraci předmětů provede AMBIS VŠ zápis předmětů. Zápis 
předmětů lze podmínit předchozím úspěšným absolvováním jiných předmětů podle 
pravidel vyplývajících z charakteristiky studijního programu (viz sylabus daného 
předmětu). Studující si zapisuje předměty s ohledem na případné prerekvizity 
a korekvizity. 

(4) Předměty, které jsou součástí studijních programů uskutečňovaných na AMBIS VŠ, se 
dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Mezi povinné předměty patří též základní 
teoretické předměty profilujícího základu (zkratka ZT) a předměty profilujícího základu 
(zkratka PZ). Počet volitelných předmětů si studující bakalářského typu studia volí tak, 
aby na konci studia měl v součtu z povinných, povinně volitelných a volitelných 
předmětů minimálně 180 kreditů. Studující navazujícího magisterského typu studia si 
volí počet volitelných předmětů za studium tak, aby na konci studia měl v součtu 
z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů minimálně 120 kreditů.  

(5) Předmět může být uskutečňován v jiném jazyce, než ve kterém je akreditován studijní 
program, stanoví-li tak charakteristika předmětu.  

(6) Povinným se rozumí předmět, jehož absolvování, včetně předepsaného způsobu 
ukončení, je pro dané studium závazné. Povinně volitelným se rozumí předmět, který 
je součástí povinného bloku volitelných předmětů. Ostatní předměty jsou ve vztahu ke 
studiu volitelné. 

(7) Volitelné předměty jsou do studijního plánu zařazovány vždy v souladu s profilem 
absolventa studijního programu jejich výběr je zároveň stanoven na základě potřeb 
studentů v daném studijním programu pro každý semestr. 

(8) Výběr volitelných předmětů schvaluje garant příslušného studijního programu před 
začátkem semestru, ve kterém mají být vyučovány. 

(9) Výuka probíhá podle rozvrhu vytvořeného pro každý semestr ze všech povinných, 
povinně volitelných a volitelných předmětů v aktuálně realizovaných studijních 
programech na AMBIS VŠ – vždy s ohledem na studijní program, typ a formu studia, 
ročník a semestr. Pokud není některý ročník / typ / forma studia v daném semestru 
realizován/a, nejsou jeho předměty do rozvrhu zařazeny.  

Čl. II 

Registrace, zápis a výuka povinných předmětů 

(1) Výuka povinných předmětů probíhá dle rozvrhu dle čl. I odst. 7. 

(2) Studujícímu vzniká zápisem povinného předmětu v semestru právo účastnit se všech 
součástí jeho výuky a dalších studijních aktivit potřebných pro jeho absolvování. 
Studující, který nemá zapsán daný předmět, toto právo nemá. 

(3) Pokud si studující z jakéhokoli důvodu povinný předmět dle studijního plánu pro daný 
semestr nezapíše, nebo jej úspěšně neukončí, zapisuje si předmět znovu v nejbližším 
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následujícím semestru, ve kterém je vyučován. Při opakovaném zápisu (za 
předpokladu, že bude předmět zařazen do rozvrhu) není možné garantovat bezkolizní 
rozvrh. Obdobně se postupuje v případě, že studující neabsolvoval povinný předmět 
z důvodu přerušení studia. 

 

Čl. III 

Zápis a výuka povinně volitelných předmětů 

(1) Výuka povinně volitelných předmětů probíhá dle rozvrhu dle čl. I odst. 7. 

(2) Studujícímu zapsanému v daném semestru akademického roku vzniká zápisem 
povinně volitelného předmětu právo účastnit se všech součástí jeho výuky a dalších 
studijních aktivit potřebných pro jeho absolvování. Studující, který si tento předmět 
nezapíše, toto právo nemá. 

(3) Pokud si studující z jakéhokoli důvodu povinně volitelný předmět v daném semestru 
nezapíše nebo úspěšně neabsolvuje, může si ho v následujícím semestru / 
akademickém roce zapsat dle aktuálního rozvrhu. Pokud není předmět v aktuálním 
rozvrhu zařazen, má studující možnost si zapsat jiný povinně volitelný předmět.  

(4) Při zápisu povinně volitelných předmětů musí studující dbát na dodržení povinného 
počtu a skladbu absolvovaných povinně volitelných předmětů. 

Čl. IV 

Zápis a výuka volitelných předmětů  

(1) AMBIS VŠ nabízí studujícím možnost zvolit si studium v zaměření s pevně danými 
volitelnými předměty. Seznamy předmětů zařazených v jednotlivých zaměřeních jsou 
po úspěšném absolvování studia uvedeny v Certifikátu o absolvování studia 
v zaměření, udělovaném po úspěšném absolvování studijního programu. 

(2) Zápis do studia v zaměření není povinný, pokud se ale studující zapíše, stane se 
dodržení studia v zaměření závazné pro celou dobu jeho studia, tj. pro studujícího bude 
závazná povinná skladba volitelných předmětů ve zvoleném zaměření. 

(3) Studující, který si zaměření nezapíše, studuje bez zaměření. 

(4) Pokud se studující odhlásí ze studia v zaměření, pokračuje dále ve studiu bez zaměření 
a ztrácí nárok na výuku volitelných předmětů v zaměření a na udělení Certifikátu 
o absolvování studia v zaměření. 

(5) Pokud studující z jakýchkoliv důvodů neabsolvuje volitelný předmět zařazený do 
příslušného zaměření a daný předmět již není vypsán, musí se ze zaměření odhlásit, 
a pokračuje dále bez zaměření a ztrácí nárok na výuku volitelných předmětů v původně 
zvoleném zaměření. 

 

Čl. V 

Vazba mezi formou výuky a způsobem ověření studijních výsledků 

(1) Způsob ověření studijních výsledků u povinných předmětů reflektuje formu výuky. 
Způsobem ověření studijních výsledků předmětu je pouze zkouška, je-li výuka 
předmětu realizována výhradně formou přednášek. Způsobem ověření studijních 
výsledků předmětu je pouze zápočet, je-li výuka předmětu realizována výhradně 
formou seminářů nebo cvičení. Způsobem ověření studijních výsledků předmětu je 
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zkouška i zápočet, je-li výuka předmětu realizována současně formou přednášek 
a seminářů nebo cvičení. Výjimky jsou uvedeny v čl. V odst. 2 a odst. 4. 

(2) Jsou-li formami výuky předmětu přednášky i cvičení, ale jedna z těchto forem je pouze 
formou doplňující a významně marginální v poměru k hlavní formě výuky (např. úvodní 
přednáška, dílčí cvičení apod.), způsob ověření studijních výsledků může odpovídat 
pouze dominantní formě výuky.  

(3) Zápis ke zkoušce může být podmíněn další prerekvizitou nebo prerekvizitami (např. 
odevzdání seminární práce, průběžný test apod.). Konkrétní podmínky zakončení 
předmětu stanoví garant předmětu v IS před začátkem výuky předmětu. 

(4) Volitelné předměty jsou s platností od akademického roku 2021/2022 zakončeny 
výhradně pouze zápočtem, nejedná-li se volitelný předmět zařazený v jiném studijním 
programu mezi předměty povinné. 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

(1) V tomto opatření je pro označení zúčastněných osob používáno genderově neutrální 
maskulinum. Tento vnitřní předpis je zveřejněn v informačním systému IS. 

Čl. VII 

Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 

 


