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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD  

VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ A HOTELOVÉ, s. r. o. 

 

Část první  

Základní ustanovení  

Čl. 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu  

se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) průběh a podmínky 

studia v akreditovaném studijním programu uskutečňovaném Vysokou školou obchodní  

a hotelovou s.r.o. (dále jen „VŠOH“). 

 

Část druhá 

Ustanovení pro studium v bakalářském studijním programu 

Čl. 2  

AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA 

1. Akademický rok se člení na zimní a letní semestr.  

2. V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky a zpravidla 6 týdnů zkouškového 

období v zimním období a 5 týdnů zkouškového období v letním semestru.  

3. Výuka je organizována v prezenční a kombinované formě studia. Standardní doba 

studia je tři roky. Pro prezenční formu studia zpravidla podle týdenních rozvrhů. 
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Výuka v kombinované formě studia je organizována zpravidla 1x za dva týdny 

v tutoriálech v trvání dvou dnů, tj. pátek a sobota.  

4. Pro výuku mohou být studenti rozděleni do přednáškových a studijních skupin. 

Rozdělení studentů do skupin provádí každoročně, zejména na základě podmínek 

studijního předmětu, studijní oddělení VŠOH.  

5. Rektor každoročně spolu s vyhlášením začátku akademického roku stanoví časový 

plán výuky akademického roku pro VŠOH. Časový plán akademického roku stanovuje 

zejména: 

a) termíny zápisu a předběžného zápisu do studia,  

b) začátek a konec výuky, zkouškového období a prázdnin v jednotlivých 

semestrech, 

c) termíny pro kontrolu studia, 

d) období, v němž se konají státní závěrečné zkoušky, a termíny pro přihlašování 

k nim, 

e) období pro vytváření studijního plánu studenta a konečné termíny pro 

přihlašování do jednotlivých studijních předmětů (dále jen „předmět“) 

studijního plánu.  

6. Časový plán příslušného akademického roku vyhlašuje rektor VŠOH zpravidla do  

31. července předcházejícího akademického roku.  

Čl. 3 

STUDIJNÍ PLÁNY 

1. Základním výukovým modulem studijního plánu bakalářského studijního programu je 

jednosemestrální předmět. Předměty se dále dělí na předměty povinné, předměty 

povinně volitelné, předměty volitelné. 

2. Před zahájením uskutečňování studijního programu VŠOH zveřejní strukturovaný 

seznam předmětů. Každý předmět uvedený v seznamu má dokumentaci (sylabus) 

předmětu podle čl. 7. Je zveřejněn v informačním systému školy a na e-learningovém 

portálu školy. Studijní plán akreditovaného programu je základem pro studijní plán 

daného studenta.  

3. Ve výjimečných případech může prorektor pro vzdělávací činnost studentovi na jeho 

písemnou žádost udělit výjimku z obecných pravidel pro sestavování studijního plánu. 

Lze upravit průběh studia a termíny kontroly studia studentům, kteří chtějí část studia 

absolvovat na jiné vysoké škole, nebo si chtějí rozšířit poznatky stáží nebo jinou 

podobnou aktivitou. Při rozhodování prorektor přihlédne zejména k dosaženým 

studijním výsledkům studenta a charakteru plánovaných aktivit. Důvodem pro udělení 

výjimky mohou být i jiné závažné důvody (zejména zdravotní).   

4. Po udělení výjimky prorektorem pro sestavování studijního plánu, udělené studentovi 

na základě jeho písemné žádosti, má student povinnost žádat garanty jednotlivých 

předmětů o schválení individuálních podmínek studia konkrétních předmětů. Teprve 

pak je dokument s individuálními podmínkami studia předložen rektorovi ke 

konečnému rozhodnutí o udělení výjimky. Tato výjimka se uděluje vždy na příslušný 

semestr akademického roku. Kopie dokumentu se zakládá na studijním oddělení 

VŠOH a ve standardní spisové službě organizace.   
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Čl. 4 

KREDITOVÝ SYSTÉM 

1. Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v bakalářském studijním programu 

uskutečňovaném na VŠOH je využíván kreditový systém ECTS (European Credit 

Transfer System) dle podmínek Boloňského procesu. Absolvování předmětů 

studijního programu je ohodnoceno udělením kreditů. 

2. Počet kreditů, které náleží každému předmětu, je určen tak, že k počtu vyučovaných 

hodin týdně je přičteno číslo jedna. Výjimku představuje cizí jazyk, kde je přidělený 

počet kreditů roven počtu vyučovaných hodin týdně. Pro předměty s nižší hodinovou 

dotací, ale vyšší náročností a pro blokově vyučované předměty, je možné stanovit 

výpočet kreditů odlišně. Mechanismus výpočtu stanoví prorektor pro studijní činnost 

s garantem předmětu. Získání kreditů je podmíněno úspěšným absolvováním 

předmětu. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit všechny požadavky 

předmětu, které vyplývají z jeho sylabu. Kredity jsou udělovány v tom semestru,  

ve kterém byly splněny požadavky pro jejich udělení.  

3. V případě, že student nesplní požadavky daného předmětu, nesplnění podmínek pro 

udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, kolokvia, zkoušky zaznamenává studijní 

oddělení do výkazu o studiu „kredity neuděleny“. 

4. Kredity získané v rámci jednoho studijního oboru se sčítají. Počet získaných kreditů je 

nástrojem pro kontrolu studia.  

Čl. 5 

ZPŮSOB ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU 

1. Předmět je zakončen jedním z následujících způsobů: 

a) udělením zápočtu, 

b) udělením klasifikovaného zápočtu,  

c) vykonáním kolokvia,  

d) vykonáním zkoušky,  

e) vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.  

2. Předmět, jehož absolvování je nutnou podmínkou pro řádné ukončení daného 

studijního programu (předměty povinné a povinně volitelné) a který student 

nezakončil, si student musí zapsat znovu. Předmět lze opakovaně zapsat v rámci studia 

maximálně dvakrát. Předmět, který student již zakončil, si nesmí znovu zapsat.  

3. V případě opakování volitelného předmětu si ho student musí zapsat znovu. V případě 

opakování stejného předmětu je možno studentovi uznat zápočet při zápisu předmětu 

na studijním oddělení, pokud nedošlo k významné změně náplně předmětu v případě, 

že je předmět zakončen zápočtem a zkouškou a student podmínky zápočtu splnil.  

Čl. 6 

ZPŮSOBY VÝUKY A JEJÍ ZABEZPEČENÍ  

1. Způsoby výuky jsou zejména přednášky, semináře, cvičení, terénní cvičení, e-learning, 

workshopy, různé typy řízených konzultací, odborné praxe a exkurze. 

2. Způsoby výuky uvedené v odstavci 1 jsou charakterizovány takto: 

a) Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané 

problematiky, vzorových řešení problémů. 

b) Seminář je způsob výuky, kde je akcentována samostatná práce studentů.  
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c) Terénní cvičení je komplexní výuková forma, která v sobě zahrnuje různé 

výukové metody a organizační formy výuky. Při terénním cvičení, které 

probíhá především mimo prostory školy, se uplatňuje praktická činnost, 

metody pozorování, vysvětlování, rozhovory, řešení samostatných prací, sběr 

materiálu a shromažďování údajů.   

d) Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem  

a k ověření jejich aplikace v praxi, jakož i k doplnění znalostí a k seznámení  

se s metodami práce, a to zejména v mimoškolních institucích. Jsou zdrojem 

informací a zkušeností ke zpracování závěrečné – bakalářské práce.    

e) Exkurze slouží zejména k tomu, aby se studenti seznamovali s metodami práce 

v mimoškolních institucích.  

3. Výuku doplňují individuální konzultace, přičemž rozsah a způsob jejich poskytování 

stanoví na začátku každého semestru prorektor pro vzdělávací činnost. Konzultační 

hodiny jsou zveřejněny v informačním systému školy a na jednotlivých pracovištích 

školy.  

4. Nedílnou součástí studijních činností studenta je zadávaná a vlastní samostatná práce.  

5. Účast na přednáškách je doporučená, účast na dalších formách výuky je kontrolovaná. 

Účast na seminářích, cvičeních, tutoriálech je vyžadována minimálně ve výši 80 % za 

semestr. Je možno omluvit 20% neúčast na kontrolované výuce ze zdravotních, 

rodinných nebo vyučujícím jiných uznaných důvodů. V případě, že student není 

schopen naplnit kontrolovanou docházku, může si ve výjimečných a řádně 

zdůvodněných případech, zažádat o individuální studijní plán dle článku 3 odstavce 4. 

6. Vedoucí katedry (vedoucí pracovník součásti) je povinen sledovat výuku 

zabezpečovanou jeho pracovištěm a dbát o její úroveň. Podkladem pro hodnocení 

výuky jsou rovněž výsledky plynoucí z hodnocení výuky studenty. 

7. Personální zabezpečení výuky – studentům přednášejí profesoři a docenti a se 

souhlasem rektora i odborní asistenti a další odborníci z jiných institucí (praxe). 

Semináře vedou kromě výše uvedených pracovníků rovněž asistenti.   

 

Čl. 7 

DOKUMENTACE (SYLABUS) PŘEDMĚTU 

1. Dokumentace (sylabus) předmětu obsahuje zejména: 

a) název předmětu, 

b) rozsah předmětu (počet hodin v týdnu nebo semestru s rozdělením podle způsobu 

výuky), 

c) kreditor hodnocení předmětu v daném studijním oboru, 

d) způsob zakončení předmětu,  

e) jméno garanta předmětu, který je zodpovědný za naplnění základních cílů 

předmětu a koordinaci jeho výuky, jméno vyučujícího/vyučujících a název katedry 

zabezpečující výuku předmětu, 

f) obsahovou anotaci definující cíle předmětu a osnovu předmětu,  

g) seznam literatury, na níž je předmět vystavěn, a literaturu doporučenou studentům,  

h) podmínky pro udělování zápočtů nebo klasifikovaných zápočtů, kolokvia, 

i) formu zkoušek, způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu.  

2. Dokumentace (sylabus) předmětu je zveřejněna prostřednictvím informačního systému 

VŠOH a prostřednictvím e-learningového kurzu ke každému předmětu v českém 

jazyce a student má možnost se s ní seznámit.  
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Čl. 8 

OVĚŘOVÁNÍ STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ 

1. Studijní výsledky se ověřují průběžně a při zakončení předmětu zápočtem, 

klasifikovaným zápočtem, kolokviem nebo zkouškou. 

2. Katedry jsou povinny přesně a důsledně naplňovat jednotný informační systém  

informacemi o studijních oborech, kreditovém systému a výsledcích zápočtů  

a zkoušek a postupovat podle pokynů rektora a prorektora pro vzdělávací činnost.  

3. Údaje o všech studijních výsledcích jsou povinně evidovány dvěma způsoby: 

v informačním systému a v protokolu o hodnocení. Výkaz o studiu je veden 

v elektronické podobě.  

4. Příslušné hodnocení studijních výsledků (zápočet, klasifikovaný zápočet, kolokvium  

a zkouška) je průběžně evidováno v informačním systému školy a v protokole  

o hodnocení. Vyučující, který provádí hodnocení, je povinen zapsat své hodnocení  

do informačního systému školy do tří dnů po datu, v němž hodnocení provedl. Student 

je povinen nejpozději do pěti dnů po datu provedeného hodnocení zapsané hodnocení 

zkontrolovat. Jakékoliv nesrovnalosti zápisu neprodleně řeší s vyučujícím, který 

hodnocení provedl, popř. s prorektorem pro vzdělávací činnost. Jiní pracovníci VŠOH 

včetně pracovníků studijního oddělení, nesmí bez souhlasu vyučujícího, který studenta 

hodnotil, zasahovat jakýmkoliv způsobem do provedených zápisů hodnocení. 

Kontrolu včasnosti zápisů hodnocení studentů provádí prorektor pro vzdělávací 

činnost a z jeho pověření pracovníci studijního oddělení.     

Čl. 9 

ZÁPOČET A KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET, KOLOKVIUM 

1. Zápočtem se potvrzuje, že student splnil požadavky, jimiž bylo udělení zápočtu na 

začátku výuky předmětu podmíněno. Podmínky pro udělení zápočtu stanoví garant 

předmětu vždy v prvním týdnu výuky. Student VŠOH má možnost získat zápočet 

v těchto termínech: řádný a dva opravné. 

2. Klasifikovaný zápočet je zápočet, při kterém se úroveň požadovaných aktivit hodnotí 

klasifikačním stupněm. Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu stanoví garant 

předmětu vždy v prvním týdnu výuky. Student VŠOH má možnost získat 

klasifikovaný zápočet v těchto termínech: řádný a dva opravné.  

3. Kolokvium je hodnocení, při kterém se úroveň požadovaných aktivit hodnotí stupněm: 

prospěl/a nebo neprospěl/a. Podmínky pro splnění předmětu zakončeného kolokviem 

stanoví garant předmětu vždy v prvním týdnu výuky. Student VŠOH má možnost 

získat kolokvium v těchto termínech: řádný a dva opravné.  

4. Student, kterému nebyl udělen zápočet nebo klasifikovaný zápočet nebo kolokvium, 

může písemně požádat o přezkoumání. Ve věci udělování zápočtu nebo 

klasifikovaného zápočtu, kolokvia rozhoduje s konečnou platností vedoucí 

zaměstnanec součásti vysoké školy (např. vedoucí katedry). V případě, že o udělení 

hodnocení nerozhodne vedoucí zaměstnanec, rozhodne s konečnou platností rektor, 

který rozhoduje i v případě, že zápočet nebo klasifikovaný zápočet, kolokvium uděluje 

vedoucí zaměstnanec součásti vysoké školy.  

5. Pokud student nezíská zápočet nebo klasifikovaný zápočet nebo kolokvium 

z předmětu, jehož absolvování je pro daný studijní program povinné a který si již 

nemůže zapsat znovu (čl. 5 odst. 2), je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. 

b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.  
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6. Udělení zápočtu zapíše vyučující slovem započteno do informačního systému VŠOH, 

zároveň připojí datum udělení zápočtu. U klasifikovaného zápočtu je uveden stupeň 

hodnocení spolu se slovním vyjádřením klasifikace (klasifikační stupnice je uvedena 

v čl. 11 tohoto řádu) a opět je připojeno datum udělení klasifikovaného zápočtu.  

U kolokvia je uvedeno hodnocení prospěl/a nebo neprospěl/a spolu s datem udělení 

hodnocení.  

Čl. 10 

ZKOUŠKA 

1. Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky vymezené v dokumentaci (sylabu) 

předmětu na úrovni odpovídající absolvované části studia včetně schopnosti získané 

poznatky tvůrčím způsobem aplikovat. Míru zvládnutí problematiky hodnotí vyučující 

klasifikačním stupněm. Zkouška je vedena v jazyce, ve kterém probíhala převážná část 

výuky předmětu.  

2. Zkoušky jsou: 

a) Písemné,  

b) Ústní,  

c) Kombinované.  

3. Zkoušky a opravné zkoušky se konají zpravidla ve zkouškovém období stanoveném 

časovým plánem daného akademického roku. Termíny a místa zkoušek, které stanoví 

zkoušející, musí být zveřejněny prostřednictvím informačního systému školy 

v dostatečném předstihu. Přihlašování ke zkouškám probíhá prostřednictvím 

informačního systému.  

4. Student, který byl klasifikován stupněm „nedostatečně“ má právo konat opravnou 

zkoušku. Pro vykonání zkoušky má student VŠOH k dispozici nejvýše tři termíny: 

řádný a dva opravné.  

5. Na žádost studenta nebo z vlastního podnětu může vedoucí zaměstnanec součásti ve 

výjimečných případech rozhodnout o konání zkoušky před komisí, kterou jmenuje 

vedoucí zaměstnanec součásti, do jehož působnosti vyučovaný předmět patří. Komise 

je minimálně tříčlenná. Je-li zkoušejícím vedoucí zaměstnanec součásti, o konání 

zkoušky před komisí rozhoduje a komisi jmenuje prorektor pro vzdělávací činnost. 

Zkouška před komisí není zkouškou navíc a platí pro ni ustanovení odstavce 4. 

6. Pokud student nevykoná zkoušku z předmětu, jehož absolvování je pro daný studijní 

program povinné a který si již nemůže znovu zapsat (čl. 5 odst. 2), je mu ukončeno 

studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se 

vztahuje § 68 zákona. 

7. Výsledek zkoušky – stupeň hodnocení a slovní vyjádření klasifikace spolu s datem 

konání zkoušky zapíše vyučující do informačního systému školy.  

8. Pokud se student bez omluvy ke zkoušce nedostaví, nebo není jeho omluva přijata, je 

klasifikován stupněm „nedostatečně“. Omluva je možná nejpozději v den termínu 

zkoušky.  

9. Pokud student u zkoušky závažným způsobem porušil její řádný průběh, je 

klasifikován stupněm „nedostatečně“. Hrubé porušení pravidel je považováno  

za disciplinární přestupek.   

10. Pokud byla u zkoušky závažným způsobem porušena práva studenta, může student 

požádat vedoucího zaměstnance součásti zajišťujícího daný předmět o opakování 

zkoušky. V případě, že zkoušejícím je vedoucí zaměstnanec součásti, rozhodne 

s konečnou platností o žádosti studenta rektor nebo v jeho pověření prorektor  

pro vzdělávací činnost. Rovněž rozhoduje o tom, zda došlo k porušení práv studenta.  
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Čl. 11 

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE 

1. Při hodnocení studia se používá následující klasifikační stupnice: 

 

STUPEŇ ECTS SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ 

A VÝBORNĚ/EXCELLENT 1 

B VELMI DOBŘE/VERY GOOD 1,5 

C DOBŘE/GOOD 2 

D USPOKOJIVĚ/SATISFACTORY 2,5 

E DOSTATEČNĚ/SUFFICIENT 3 

F NEDOSTATEČNĚ/UNSATISFACTORY - 

 

2. Jednotlivým kvalifikačním stupňům je přiřazeno číselné vyjádření, které se použije 

k výpočtu průměrné klasifikace podle čl. 12.  
 

Čl. 12 

PRŮMĚRNÁ KLASIFIKACE STUDENTA 

1. Průměrná klasifikace studenta v dané části studia (akademický rok, celkové studium 

před absolvováním státní závěrečné zkoušky) je vyjádřena studijním průměrem, který 

se skládá ze součtu klasifikace předmětů zakončených klasifikovaným zápočtem  

a zkouškou. V případě, že student nesplnil z některého předmětu zápočet, je hodnocen 

v dané části studia jako nevyhovující.  

 

 
Studijní průměr se počítá se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla.   

2. Studijní průměr se užívá zejména pro: 

a) Přiznání prospěchového stipendia,  

b) Pro stanovení celkového hodnocení studia. 

3. Pro výpočet studijního průměru se použije číselné vyjádření klasifikace platné v době 

ukončení předmětu předepsaným způsobem.   

Čl. 13 

ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ A PODMÍNKY PRO POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU 

1. V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student 

získal v dané části studia (semestr, akademický rok, celkové studium před 

absolvováním státní závěrečné zkoušky) potřebný počet kreditů v předepsané struktuře 

stanovený studijním programem.  

2. Za splnění studijních povinností je považováno získání minimálně 50 % kreditů, které 

jsou pro daný ročník určeny studijním programem. Pokud student tuto podmínku 
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nesplní, může požádat o opakování ročníku nebo je mu ukončeno studium podle § 56 

odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 

zákona.  

3. V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro 

plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího 

semestru, ročníku o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené, 

a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. Konkrétně se postupuje podle  

§ 54a zákona.  

4. Pokud student nesplnil studijní povinnosti určené pro daný ročník studijním 

programem, může písemně požádat rektora o povolení opakovat ročník, popřípadě 

žádat o postoupení do vyššího ročníku. O povolení opakování ročníku či postoupení 

do vyššího ročníku bez splnění studijních povinností daných studijním programem 

rozhoduje rektor na základě informací studijního oddělení školy.  

5. Do ročníku může být zapsán student, který přestoupil z jiné vysoké školy. Na jeho 

zápis se shodně aplikuje odstavec 1 – 3 tohoto článku a článek 15.  

6. Zápis do jednotlivých ročníků se provádí způsobem určeným opatřením rektora. 

Termíny zápisů včetně případného podpisu smlouvy o studiu do jednotlivých ročníků 

jsou součástí harmonogramu akademického roku. Nedostaví-li se student k zápisu 

v určeném termínu a do tří dnů se písemně omluví, má právo na zápis v náhradním 

termínu.  

7. Zápisu se student účastní osobně, ve výjimečných případech určí zástupce, který se 

prokáže ověřenou plnou mocí.       

Čl. 14 

PŘERUŠENÍ STUDIA 

1. Na základě písemné žádosti studenta rektor stanoví dobu přerušení studia tak, aby byly 

dodrženy všechny zásady tohoto řádu v souladu s příslušným studijním programem. 

2. Přerušení studia v průběhu prvního semestru je možné pouze ve výjimečných 

případech, zejména z důvodů zdravotních. 

3. Studium je možné přerušit nejvýše dvakrát v průběhu studia. Každé přerušení může 

trvat nejdéle jeden rok, mimo případy uvedené v odst. 5 tohoto článku.  

4. Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem  

či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. 

5. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby 

přerušení studia.  

6. V době přerušení studia osoba není studentem. Osoba je povinna se znovu zapsat ke 

studiu nejdéle do pěti pracovních dnů od ukončení přerušení studia. Pokud tak neučiní 

a neomluví se nebo omluva není přijata, je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. 

b) zákona. O přijetí omluvy rozhoduje rektor. Na postup při rozhodování v této věci se 

vztahuje § 68 zákona.  

  Čl. 15 

UZNÁNÍ ČÁSTI STUDIA 

1. Předměty absolvované studentem v předchozím studiu na VŠOH nebo na jiné vysoké 

škole mohou být uznány. Doba, která uplynula od udělení zápočtu, klasifikovaného 

zápočtu nebo zkoušky nesmí být delší než 5 let. 

2. Žádost o uznání předmětu podává student písemnou formou prorektorovi pro 

vzdělávací činnost, který rozhodne o uznání předmětu po vyjádření garanta předmětu.  
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3. Uznané výsledky a příslušné kredity se zapisují do informačního systému a evidují  

na studijním oddělení.  

  Čl. 16 

ŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA 

1. Studium se řádně ukončuje splněním povinností stanovených studijním programem. 

Student splní povinnosti, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě a vykoná 

státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí v bakalářském studijním programu je 

obhajoba bakalářské práce. Po splnění výše uvedených povinností je studentovi udělen 

akademický titul „bakalář“ ve zkratce Bc. před jménem.    

2. Dnem řádného ukončení studia je podle § 55 odst. 1 zákona den, kdy byla vykonána 

státní závěrečná zkouška (dále též jen „SZZ“) nebo její poslední část.  

3. VŠOH vydává absolventům vysokoškolský diplom s uvedením studijního programu, 

oboru a akademického titulu, který mu byl udělen; absolvent současně obdrží dodatek 

k diplomu.  

  Čl. 17 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

1. SZZ se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské práce a druhá část je 

tvořena zkouškou z předmětů pro SZZ stanovených studijním programem. Průběh 

SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné. U studijního programu akreditovaného 

v češtině je zkouška z předmětu vedena v jazyce, ve kterém byl předmět vyučován. 

SZZ probíhá v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Pravidla 

pro organizaci a průběh SZZ stanoví pokyn prorektora pro vzdělávací činnost.   

2. SZZ se zahajuje obhajobou bakalářské práce. Bakalářskou zkoušku nemůže konat 

student, který neodevzdal nebo nedokončil bakalářskou práci ve stanovených 

termínech. Student přednáší základní teze své práce. Po přečtení posudků vedoucího 

práce a oponenta následuje diskuse, v níž student odpovídá na otázky vedoucího 

práce, oponenta a členů komise týkající se bakalářské práce. Druhou částí SZZ je ústní 

zkouška z předmětů, které jsou stanoveny akreditační dokumentací tak, aby 

odpovídaly povinným i povinně volitelným předmětům, které student absolvoval. 

S požadovanou strukturou a náplní zkušebních předmětů musí být student seznámen 

nejpozději dva měsíce před konáním SZZ. Celková doba trvání SZZ (včetně 

neveřejného zhodnocení, klasifikace a vyhlášení výsledku studentovi) nesmí 

přesáhnout 90 minut.    

3. SZZ nebo kteroukoli její část lze dvakrát opakovat. 

4. Při opakování SZZ student opakuje tu její část, ze které byl klasifikován stupněm 

„nedostatečně“. Pokud student neuspěl při obhajobě BP, opakuje jen obhajobu. 

V případě, že u ústní zkoušky neuspěl z jednoho předmětu, opakuje ústní zkoušku 

z jednoho předmětu, v případě, že neuspěje u dvou nebo více předmětů, opakuje 

všechny předměty, které jsou součástí ústní zkoušky. 

5. O průběhu SZZ je veden protokol, do kterého se uvádí průběh a hodnocení obhajoby 

bakalářské práce, hodnocení zkoušek z předmětů SZZ a celková klasifikace SZZ podle 

čl. 20. Přílohou zápisu je posudek oponenta a posudek vedoucího práce.  

6. Pokud se student bez omluvy k SZZ nedostaví nebo jeho omluva není přijata, hodnotí 

se stupněm „nedostatečně“. Omluva se podává rektorovi, který o jejím přijetí 

s konečnou platností rozhodne.  
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  Čl. 18 

ZKUŠEBNÍ KOMISE PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

1. SZZ se koná před zkušební komisí pro státní závěrečné zkoušky (dále jen „zkušební 

komise“). Předsedu a členy komise jmenuje, po schválení akademickou radou, rektor. 

Zároveň jmenuje tajemníka komise, který zajišťuje organizačně administrativní 

činnost komise.  

2. Zkušební komise je pro SZZ v bakalářském studijním programu nejméně tříčlenná.  

3. Jednání zkušební komise řídí její předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí jednání 

místopředseda nebo jiný, předsedou pověřený člen komise.  

4. Zkušební komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň tři pětiny jejich členů, 

nejméně však tři.  

5. Za činnost komise odpovídá předseda komise rektorovi školy.  

Čl. 19 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

1. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, ústně a písemně prezentovat 

zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Za obsah a kvalitu bakalářské 

práce je plně odpovědný student. Bakalářské práce jsou odevzdávány v písemné  

i elektronické formě. Za správnost anglických názvů kvalifikačních prací zodpovídá 

student. 

2. Vedoucí zaměstnanec součásti VŠOH (vedoucí katedry) vypisuje seznam bakalářských 

prací. Vedoucí bakalářských prací jmenují vedoucí kateder z řad akademických 

pracovníků a významných pracovníků z praxe. Další doplnění odst. 2: 

a) Student má právo podle § 62 odst. 1 písm. f) zákona navrhnout téma své 

bakalářské práce. V uvedeném případě postupuje při návrhu vlastního tématu 

práce podle aktuálního pokynu prorektora pro vzdělávací činnost.  

b) Termíny a způsob zveřejnění témat a jejich výběru pro bakalářskou práci 

studentem stanoví prorektor pro vzdělávací činnost. 

c) Na žádost studenta a se souhlasem vedoucího bakalářské práce může student 

ve výjimečných případech požádat rektora o změnu zadání bakalářské práce 

v průběhu jejího řešení.  

d) Student odevzdává bakalářskou práci v elektronické podobě na nosiči a ve 

dvou tištěných vyhotoveních na studijní oddělení VŠOH. Po úspěšném 

vykonání SZZ bude tištěná a elektronická verze bakalářské práce uložena 

v knihovně VŠOH.  
3. Zadání bakalářské práce obsahuje zejména stručnou charakteristiku úkolu, jasně 

formulovaný cíl práce, kterého má být dosaženo, základní literární prameny, jméno 

vedoucího práce a termín jejího odevzdání. Pro zadání bakalářské práce je vydán 

závazný formulář. Formální úprava bakalářské práce je stanovena v metodické 

pomůcce vydané pro studenty VŠOH. Zadání bakalářské práce vypracuje student  

v rámci konzultace s vedoucím práce, který je povinen zadání zkontrolovat, podepsat  

a dále podstoupit vedoucímu pracovníkovi součásti VŠOH. Vedoucí pracovník 

podepisuje všechna zadání prací vedených pracovníky součásti a předává je po 

formální a odborné kontrole ve stanoveném termínu prorektorovi pro vzdělávací 

činnost.    

4. Bakalářskou práci ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce lze se 

souhlasem vedoucího práce předložit v anglickém jazyce. V takovém případě musí být 

vedoucí dostatečně způsobilý vést práci v anglickém jazyce a komise, před kterou je 
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práce obhajována, je složena ze zkoušejících, kteří jsou schopni i z hlediska své 

jazykové způsobilosti posoudit tuto práci. Obhajoba práce napsané v anglickém 

jazyce, probíhá rovněž v angličtině. O jazykové způsobilosti k vedení a oponování 

bakalářské práce v anglickém jazyce a složení komise k obhajobě rozhodne rektor.   

5. Vedoucí bakalářské práce a její oponent, které jmenuje vedoucí zaměstnanec součásti 

VŠOH, vypracují posudky k této práci. Posudek na bakalářskou práci musí obsahovat 

klasifikační hodnocení. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději tři 

pracovní dny před konáním obhajoby.  

6. Při obhajobě bakalářské práce student uvede hlavní výsledky své práce a poté se 

vyjádří k připomínkám uvedeným v hodnocení vedoucího práce a v posudku 

oponenta. Dále následuje diskuse.  

7. Pokud student bakalářskou práci neobhájí, zkušební komise rozhodne, zda student tuto 

práci doplní, nebo zcela přepracuje nebo vypracuje práci s jiným zadáním. 

Zdůvodnění svého rozhodnutí uvede komise do protokolu o SZZ a seznámí s ním 

studenta. 

8. Pokud student z vážných důvodů neodevzdá bakalářskou práci v termínu daném 

časovým plánem výuky, může požádat prorektora pro vzdělávací činnost o odklad 

odevzdání bakalářské práce. Žádost o odklad odevzdání práce musí být podána 

prorektorovi pro vzdělávací činnost před stanoveným termínem odevzdání  

a s vyjádřením vedoucího katedry, který práci zadal. Student, který neodevzdal 

bakalářskou práci ve stanoveném termínu bez omluvy nebo student, jehož omluva 

nebyla prorektorem přijata, je v této části SZZ klasifikován stupněm „nedostatečně“. 

9. VŠOH nevýdělečně zveřejňuje bakalářské práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 

posudků oponentů a vedoucích a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze 

kvalifikačních prací, kterou spravuje. Databáze kvalifikačních prací je přístupná 

prostřednictvím systému LMS Moodle. 

10. Bakalářské práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být nejméně pět pracovních 

dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v knihovně. Každý si 

může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.  

11. Platí, že před odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce, bez ohledu 

na výsledek obhajoby.          

Čl. 20 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

1. Jednotlivé části SZZ se klasifikují samostatně. O klasifikaci SZZ a jejích částí se se 

zkušební komise usnáší na neveřejném zasedání. Pro klasifikaci se užívá klasifikační 

stupnice podle čl. 11. Návrh na klasifikaci je přijat, získal-li většinu hlasů přítomných 

členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda komise.    

2. Podrobné hodnocení obou částí SZZ i celkového hodnocení SZZ je uvedeno v příloze 

tohoto řádu.  

Čl. 21 

CELKOVÉ HODNOCENÍ STUDIA 
1. Celkové hodnocení řádně ukončeného studia je vyjádřeno slovy: 

a) prospěl s vyznamenáním, 

b) prospěl.  

2. Student, který prospěl s vyznamenáním, obdrží vysokoškolský diplom 

s vyznamenáním.  
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3. Vynikajících studijních výsledků dosáhne student, jehož průměr za celé studium 

nepřesáhne hodnotu 1,50 včetně výsledku SZZ. 

Čl. 22 

MIMOŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA 

1. Rektor ukončí studium nejpozději ke dni toho měsíce, v němž skončil sedmý den od 

data, kdy se o předmětné skutečnosti dověděl, studentovi, který: 

a) nesložil ani opakovaně všechny části SZZ nebo neobhájil bakalářskou práci 

nejpozději do dvou let ode dne, v němž splnil poslední studijním programem 

předepsanou podmínku pro absolvování všech částí SZZ, 

b) byl neoprávněně zapsán do vyššího ročníku,  

c) nevyužil svého práva na opětovný zápis po přerušení studia.  

2. Rozhodnutí rektora ve věci musí být písemné, musí obsahovat odůvodnění a poučení  

o možnosti podat žádost o přezkoumání. Toto rozhodnutí musí být studentovi 

doručeno do vlastních rukou. V případě, že se rozhodnutí rektorovi vrátí z pošty jako 

nedoručené, bude vyvěšeno po dobu pěti dnů na úřední desce VŠOH. Po uplynutí této 

doby se rozhodnutí považuje za doručené.  

3. Student může ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o 

přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává rektorovi, který rozhodnutí vydal, a její 

podání má odkladný účinek.  

4. Student, který hodlá studia zanechat sám, zašle VŠOH písemné prohlášení o zanechání 

studia. Jeho studium končí dnem, kdy bylo příslušné písemné prohlášení doručeno.  

5. Studentům, jimž bylo studium ukončeno, nebo kteří studia zanechali, vydá studijní 

oddělení na jejich žádost za poplatek potvrzení o úspěšně absolvovaných předmětech  

a vykonaných zkouškách.  

6. Studium se dále ukončuje: 

a) odnětím akreditace studijního programu,  

b) zánikem akreditace studijního programu, 

c) vyloučením ze studia dle disciplinárního řádu. 

7. Vyloučení ze studia je disciplinární sankce. Student může být vyloučen ze studia pouze 

z důvodů uvedených v zákoně o vysokých školách.  

8. Při rozhodnutí o vyloučení ze studia dle disciplinárního řádu student může do 30 dnů 

ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí; 

zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Žádost se podává rektorovi. 

Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo 

vnitřním předpisem. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia 

zruší i v případě, že dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly 

zastavení řízení. 

Čl. 23 

PROMOCE ABSOLVENTŮ VŠOH 
1. Předání vysokoškolského diplomu je součástí slavnostní promoce absolventů daného 

studijního programu, v jejímž rámci skládá absolvent slib.  

2. Účast absolventa na slavnostní promoci je povinná.  

3. Neúčast absolventa na promoci je možná pouze po jeho omluvě prorektorovi pro 

vzdělávací činnost. Žádost musí být řádně odůvodněna. 

4. Při neúčasti absolventa na slavnostní promoci jsou diplom a dodatek k diplomu 

předány za úplatu v mimořádném termínu.  
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5. Termíny slavnostní promoce absolventů pro příslušný akademický rok stanovuje 

rektor. 

Čl. 24 

ŠKOLNÉ 

1. Studium v akreditovaném studijním programu uskutečňuje VŠOH za úplatu.  

2. Studijní poplatky jsou rozděleny do několika cenových úrovní s tím, že každá skupina 

obsahuje rozdílnou nabídku studijních a administrativních služeb v rámci daného 

studijního programu a formy studia.  

3. Výši školného, způsob a termíny úhrady, tzv. splátkový kalendář, a podmínky vrácení 

školného při zanechání studia určuje smlouva o studiu.  

4. Zaplacení školného je podmínkou zápisu do vyššího ročníku v příslušném 

akademickém roce.  

5. Nezaplacení školného je důvodem pro ukončení studia. V případě ukončení studia 

z důvodu nezaplacení školného je dnem ukončení studia poslední den akademického 

roku, popř. semestru, za který bylo školné uhrazeno.  

Čl. 25 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zrušuje se Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. 

registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 1. 2. 2008 pod  

č. j. 29 422/2007 – 30. 

2. Studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 2 a odst. 4 a § 41 odst. 2 

zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 

 

V Brně dne  2. 9. 2013 

                              PhDr. Ludmila Bartoňová v.r.  

          rektorka VŠOH 
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PŘÍLOHA 

HODNOCENÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

HODNOCENÍ 1. ČÁSTI SZZ 

Hodnocení obhajované bakalářské práce vychází z návrhů hodnocení vedoucího a oponenta 

práce. Komise na základě obhajoby práce provede její celkovou klasifikaci dle klasifikační 

stupnice (A – B – C – D – E – F). 

 

HODNOCENÍ 2. ČÁSTI SZZ 

Jednotlivé předměty 2. části SZZ jsou hodnoceny stupni dle následující klasifikační stupnice: 

STUPEŇ ECTS SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ 

A VÝBORNĚ 1 

B VELMI DOBŘE 1,5 

C DOBŘE 2 

D USPOKOJIVĚ 2,5 

E DOSTATEČNĚ 3 

F NEDOSTATEČNĚ - 

 

Z hodnocení jednotlivých předmětů se vypočítá aritmetický průměr. V případě, že student 

neuspěje u jednoho předmětu nebo více předmětů a má hodnocení „F“ nedostatečně, je 

student celkově u druhé části SZZ hodnocen F – nedostatečně. Aritmetický průměr se 

nepočítá.   

 

Celkové hodnocení 2. části SZZ se provádí podle vypočteného aritmetického průměru  

a rozsahů uvedených v následující tabulce: 

STUPEŇ ECTS SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ ROZSAH PRO ARITMETICKÝ PRŮMĚR 

A VÝBORNĚ 1,00 – 1,25 

B VELMI DOBŘE 1,26 – 1,75 

C DOBŘE 1,76 – 2,25 

D USPOKOJIVĚ 2,26 – 2,75 

E DOSTATEČNĚ 2,76 - 3,00 

F NEDOSTATEČNĚ - 

 

Celkové hodnocení 2. části SZZ je vyjádřeno klasifikačními stupni A – B – C – D – E – F.  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ  SZZ 

Celkové hodnocení SZZ je vyjádřeno výsledkem aritmetického průměru součtu klasifikace 1. a 2. části 

SZZ.  


