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SD-8/2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Děkanka PF UP po projednání v Akademickém senátu PF UP vydává v souladu se Studijním
a zkušebním řádem UP (dále jen „řád“) a k jeho provedení následující směrnici:

Směrnice děkanky č. 2/2011, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a
zkušebního řádu UP na Právnické fakultě UP, ve znění směrnic děkanky č. 2/2013, 3/2013,
5/2013 a 2/2016, se mění takto:

Čl. 1
Současný obsah článku 7 se označuje jako odst. 1, a za něj se vkládá odstavec 2, který zní:
„Pokud je splnění podmínek pro absolvování předmětu ověřováno, byť i částečně, písemnou
formou (ať již se jedná o zápočet, kolokvium nebo zkoušku), je vedoucí katedry v součinnosti
s garantem předmětu povinen nejpozději jeden měsíc po zahájení semestru, v němž je tento
předmět vyučován, zveřejnit na webových stránkách předmětu na doméně www.pf.upol.cz
vzorové zadání písemného ověření splnění podmínek pro absolvování předmětu s jeho
úplným vzorovým řešením a s uvedením, co a jakým způsobem je hodnoceno. Pokud
existuje u některé otázky více variant možných odpovědí, musí být uvedeny všechny
přípustné varianty řešení.“

Čl. 2
Čl. 8 se mění takto:
a) Odst. 1 zní: „Termíny zkoušek, kolokvií a zápočtů pro každý předmět vyučovaný v
příslušném semestru pro navazující zkouškové období (čl. 20 odst. 6 řádu) musí být
zveřejněny v elektronickém systému evidence studia alespoň tři týdny před prvním
termínem takové zkoušky, kolokvia a zápočtu, nejpozději však tři týdny před
začátkem zkouškového období, a to tak, aby kapacita těchto termínů dosahovala
alespoň 140% z počtu studentů zapsaných do daného předmětu v příslušném
semestru. Mezi dnem zveřejnění těchto termínů zkoušek, kolokvií a zápočtů a dnem,
od kterého se studenti budou moci na kterýkoli z těchto termínů zapisovat, musí
přitom být zachována doba alespoň jednoho týdne.“
b) Odst. 2 zní: „Koná-li se zkouška, kolokvium nebo zápočet písemnou formou, musí být
termíny takové zkoušky, kolokvia nebo zápočtu zveřejněny způsobem uvedeným v
odst. 1, a to tak, aby se v průběhu bezprostředně navazujícího zkouškového období
uskutečnila zkouška, kolokvium nebo zápočet v alespoň třech takových termínech.
Mezi jednotlivými termíny takové písemné zkoušky, kolokvia nebo zápočtu musí být
interval alespoň dvou týdnů. Výsledky z každého termínu takové písemné zkoušky,
kolokvia nebo zápočtu musí být zveřejněny nejdéle do dvou týdnů po jeho konání,
nejpozději však jeden týden před konáním dalšího termínu zkoušky, kolokvia nebo

zápočtu, a to včetně úplného správného řešení zadání z daného termínu s uvedením,
co a jakým způsobem bylo hodnoceno. Pokud existuje u některé otázky více variant
možných odpovědí, musí být uvedeny všechny přípustné varianty řešení.“
c) Odst. 3 – ve větě první se slova „zkoušek a kolokvií“ nahrazují slovy „zkoušek,
kolokvií a zápočtů“

Čl. 3
Čl. 9 se mění takto:
a) Odst. 1 zní: „Termíny zkoušek, kolokvií a zápočtů v opravném zkouškovém období
(čl. 20 odst. 7 řádu) musí být zveřejněny nejpozději tři dny před jeho začátkem.
Kapacita těchto termínů přitom musí dosahovat alespoň 120% z počtu studentů
zapsaných do daného předmětu, kteří z něj dosud nevykonali zkoušku, kolokvium či
zápočet. Mezi dnem zveřejnění těchto termínů a dnem, od kterého se studenti budou
moci na kterýkoli z těchto termínů zapisovat, musí být interval alespoň jednoho
týdne.“
b) Odst. 2 zní: „Koná-li se zkouška, kolokvium nebo zápočet písemnou formou, musí být
termíny takové zkoušky, kolokvia nebo zápočtu zveřejněny způsobem uvedeným v
odst. 1, a to tak, aby se v průběhu následného zkouškového období uskutečnila
zkouška, kolokvium nebo zápočet v alespoň dvou takových termínech. Mezi
jednotlivými termíny takové písemné zkoušky, kolokvia nebo zápočtu musí být
interval alespoň dvou týdnů. Výsledky z každého termínu takové písemné zkoušky,
kolokvia nebo zápočtu musí být zveřejněny nejdéle do dvou týdnů po jeho konání,
nejpozději však jeden týden před konáním dalšího termínu zkoušky, kolokvia nebo
zápočtu, a to včetně úplného správného řešení zadání z daného termínu s uvedením,
co a jakým způsobem bylo hodnoceno. Pokud existuje u některé otázky více variant
možných odpovědí, musí být uvedeny všechny přípustné varianty řešení.“
c) Odst. 3 – ve větě první se slova „zkoušek a kolokvií“ nahrazují slovy „zkoušek,
kolokvií a zápočtů“

Čl. 4
Za článek 9 se vkládá článek 9a, který zní:
a) Odst. 1: „Výsledky hodnocení zápočtů, kolokvií a zkoušek konaných v písemné
podobě mohou být studentům sdělovány buď v individualizované formě, v prostředí
elektronického systému evidence studia, nebo hromadně prostřednictvím
elektronické nástěnky pouze s uvedením osobních čísel studentů. Správná řešení
jednotlivých termínů písemných zkoušek, kolokvií a zápočtů dle čl. 8 odst. 2 a čl. 9
odst. 2 této směrnice se zveřejňují prostřednictvím elektronické nástěnky.
b) Odst. 2.: „Ustanovení čl. 7, čl. 8, čl. 9 a čl. 9a odst. 1 této směrnice se nepoužijí u
průběžného ověřování plnění podmínek pro absolvování předmětu v průběhu výuky
příslušného semestru. Povinnost zveřejnit vzorové řešení dle čl. 7 odst. 2 této

směrnice a zveřejnit správné řešení každého jednotlivého termínu dle čl. 8 odst. 2 a
čl. 9 odst. 2 této směrnice se neuplatní u písemných testů s otázkami, na něž se
odpovídá volbou z daných možností (multiple-choice test) nebo možností ano – ne.

Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu děkankou a účinnosti dnem 16. 9. 2016.

V Olomouci dne 15. září 2016

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
děkanka PF UP v Olomouci

