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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 

FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU, o.p.s. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

1. Studijní a zkušební řád Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku (dále jen „studijní řád“) 

vychází ze zákona 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“), a ze Statutu 

Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku (dále jen „FAMO v Písku“). 

2. Ke změnám a doplňkům studijního řádu se vyjadřuje Akademické kolegium FAMO v Písku 

podle čl. 13 Statutu FAMO v Písku, studijní řád schvaluje na návrh Akademické rady v souladu 

s čl. 7 odst. 7. Statutu FAMO v Písku rektor. 

3. Studenti, akademičtí pracovníci a ostatní pracovníci FAMO v Písku jsou povinni se seznámit 

se studijním řádem a řídit se jím. 

 

PRŮBĚH, ORGANIZACE A EVIDENCE STUDIA 

 

Článek 2 

Zásady organizace studia 

 

1. Za organizaci, administrativu a kontrolu studia ve studijních programech odpovídá rektor. 

Rektor jedná a rozhoduje v záležitostech FAMO v Písku, pokud zákon nestanoví jinak. Rektor 

může rozhodováním v konkrétních záležitostech pověřit prorektora. 

2. Informace o organizaci studia se zveřejňují prostřednictvím informačního systému FAMO 

v Písku (dále jen „IS FAMO v Písku“), popřípadě ve veřejné části internetových stránek, 

adresa: www.filmovka.cz.  

 

Článek 3 

Rozvržení akademického roku 

 

1. Začátek a konec akademického roku stanoví rektor. Průběh a ukončení studia se řídí  

§ 51 až § 56 zákona. 
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2. Akademický rok se dělí na zimní a letní semestr, dvě zkoušková období (zimní a letní po 

každém příslušném semestru) a období zimních a letních prázdnin. 

3. V průběhu akademického roku jsou podle stanoveného harmonogramu realizována  

i jednotlivá odborně zaměřená a společná praktická cvičení. 

 

Článek 4 

Studijní programy a formy studia 

 

1. Seznam akreditovaných studijních programů FAMO v Písku včetně typu, formy a standardní 

doby studia je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek FAMO v Písku, adresa: 

www.filmovka.cz, popřípadě na úřední desce FAMO v Písku.  

2. FAMO v Písku uskutečňuje bakalářské vysokoškolské vzdělávání v oblasti umění ve smyslu  

§ 45 zákona, zakončené státní zkouškou (dále jen „bakalářská zkouška“), umožňující získat 

akademický titul „bakalář umění“, uváděný ve zkratce „BcA“. 

3. Standardní doba studia bakalářského studijního programu je 3 roky (6 semestrů). 

4. FAMO v Písku uskutečňuje navazující magisterské vysokoškolské vzdělávání v oblasti umění 

ve smyslu § 46 zákona, zakončené státní zkouškou (dále jen „magisterská zkouška“), 

umožňující získat akademický titul „magistr umění“, uváděný ve zkratce „MgA“. 

5. Standardní doba studia navazujícího magisterského studijního programu je 2 roky (4 semestry). 

6. Studium ve studijních programech se uskutečňuje formou prezenční.  

 

Článek 5 

Kreditový systém 

 

1. Základní jednotkou studia je předmět. Každý předmět má přidělený určitý počet kreditů. 

Tento počet kreditů předmětu vyjadřuje celkový čas studia studenta, který je nutno vynaložit 

ke splnění předmětu. 

2. Prorektor pro studium může na základě žádosti přijatého uchazeče nebo studenta uznat 

studijní povinnosti, které přijatý uchazeč nebo student vykonal na FAMO v Písku, jiné vysoké 

škole, vyšší odborné škole nebo v rámci úspěšně absolvovaného programu celoživotního 

vzdělávání. Kritéria pro uznávání studijních povinností podle tohoto odstavce a v souladu s čl. 

5 odst. 3. a 4. tohoto studijního řádu stanovuje svým opatřením rektor. 

3. Kredity získané studiem za posledních 5 let ve studijních programech FAMO v Písku, jiné 

vysoké škole, vyšší odborné škole, lze uznat na základě žádosti studenta k prorektorovi pro 

studium FAMO v Písku. 
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4. Kredity získané studiem programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných na FAMO 

v Písku za posledních 5 let lze uznat na základě žádosti studenta k prorektorovi pro studium 

FAMO v Písku, v rámci akreditovaných studijních programů FAMO v Písku a pouze 

úspěšným absolventům tohoto celoživotního vzdělávání, pokud se stanou studenty FAMO 

v Písku, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia ve studijních 

programech FAMO v Písku. 

 

Článek 6 
Studijní plán 

 

1. Studijní plán stanoví rozpis studia ve studijním programu, časovou a obsahovou posloupnost 

předmětů, formu jejich studia a způsob ověření výsledků. 

2. Předměty obsažené ve studijním plánu jsou řazeny podle ročníků a semestrů spolu s uvedením 

hodinové dotace výuky jednotlivých předmětů, jejich ohodnocení kredity a způsobu jejich 

zakončení.  

 

Článek 7 

Zápis do studia 

 

1. Přijatý uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu do studia. 

2. Součástí zápisu přijatého uchazeče do studia je zápis doporučeného studijního plánu a rovněž 

uzavření Smlouvy o studiu.  

3. Zápisem předmětů stanovených doporučeným studijním plánem příslušného studijního 

programu přijatý uchazeč získává právo účastnit se všech forem výuky, konat zápočty, 

klasifikované zápočty a zkoušky. 

4. Zápis do studia zajišťuje studijní oddělení FAMO v Písku v termínech stanovených rektorem. 

Zápis se vyznačuje přijatým uchazečům v elektronickém výkazu o studiu (elektronickém 

indexu). 

5. Kontrolu zápisu provádí studijní oddělení FAMO v Písku. 

6. Nedostaví-li se přijatý uchazeč k zápisu do prvního ročníku ve stanoveném termínu 

a neomluví-li se ze závažných důvodů písemně do 5 pracovních dnů od termínu konání zápisu, 

nestává se studentem FAMO v Písku. 
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Článek 8 

Zápis do dalšího ročníku 

 

1. Základním úsekem studia je ročník. Do dalšího ročníku studia ve studijním programu je 

student zapsán, pokud splní studijní povinnosti stanovené příslušným studijním plánem pro 

ročník bezprostředně předcházející v rozsahu stanoveném opatřením rektora zveřejněném 

v IS FAMO v Písku.  

2. Zápisem předmětů stanovených studijním plánem příslušného studijního programu a ročníku 

studia studenti získávají právo účastnit se všech forem výuky, konat zápočty, klasifikované 

zápočty a zkoušky. 

3. Student se zapisuje do dalšího ročníku studia prostřednictvím IS FAMO v Písku a zapisuje si 

všechny povinné a povinně volitelné předměty podle studijního plánu příslušného studijního 

programu a ročníku studia v termínech stanovených rektorem. 

4. Zápis do dalšího ročníku studia se vyznačuje studentům v elektronickém výkazu o studiu 

(elektronickém indexu). 

5. Kontrolu zápisu provádí studijní oddělení FAMO v Písku. 

6. Nedostaví-li se student k zápisu do dalšího ročníku studia ve stanoveném termínu a neomluví-

li se ze závažných důvodů písemně do 5 pracovních dnů od termínu konání zápisu, je mu 

studium ukončeno v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 15 odst. 2 písm. c) tohoto 

studijního řádu. 

 

Článek 9 

Výuka 

 

1. Výuka předmětů na FAMO v Písku je rozdělena na všeobecnou a odbornou část. Uskutečňuje 

se prostřednictvím přednášek, seminářů, odborné praxe, včetně realizace společných  

a oborově zaměřených praktických cvičení. Odborná část výuky je organizována v Ateliérech.  

2. Formu výuky, účast na výuce, požadavky stanovené k úspěšnému zakončení jednotlivých 

předmětů a požadavky k hodnocení výsledků studia upravují sylaby těchto předmětů 

zařazených ve studijním plánu FAMO v Písku. Sylaby jsou zveřejněny v IS FAMO v Písku. 

3. Výuka v semestru je organizovaná podle týdenních rozvrhů zveřejňovaných v IS FAMO 

v Písku. 
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Článek 10 

Praxe studentů 

 

1. Součástí profesních studijních programů je povinná odborná praxe. 

2. Náležitosti a podmínky odborné praxe jsou stanoveny v příslušném sylabu.  

 

Článek 11 

Hodnocení výsledků studia 

 

1. Zápočet (Za) je forma klasifikace předmětu bez hodnotící stupnice. Požadavky udělení 

zápočtu jsou stanoveny v příslušném sylabu předmětu. 

2. Udělení zápočtu se do výkazu o studiu zapisuje slovem „započteno“. V případě, že student 

požadavkům udělení zápočtu nevyhověl, je hodnocen jako „neuspěl“ a může splnit požadavky 

zápočtu v opravném termínu. 

3. Klasifikovaný zápočet (KZa) je klasifikovaná forma hodnocení předmětu. Požadavky udělení 

klasifikovaného zápočtu jsou stanoveny v příslušném sylabu předmětu. 

4. Udělení klasifikovaného zápočtu se do výkazu o studiu zapisuje slovem „započteno“ spolu 

s hodnotící stupnicí (klasifikuje) „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neuspěl“ (4). 

V případě, že student podmínkám udělení klasifikovaného zápočtu nevyhověl, může splnit 

podmínky klasifikovaného zápočtu v opravném termínu. 

5. Zkouška (Zk) je klasifikovaná forma hodnocení předmětu. Zkouška může být písemná, ústní 

či kombinovaná. Požadavky úspěšného složení zkoušky jsou stanoveny v příslušném sylabu 

předmětu. 

6. Úspěšné složení zkoušky se hodnotí stupnicí (klasifikuje) „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), 

„dobře“ (3), „neuspěl“ (4). 

7. Zkoušky se konají ve zkouškovém období v termínech vypsaných příslušným akademickým 

pracovníkem a zveřejněných v IS FAMO v Písku. 

8. V zimním zkouškovém období se vypisují řádné a opravné zkouškové termíny. Po zimním 

zkouškovém období následuje období opravných termínů, které trvá do konce února. Po 

ukončení období opravných termínů je studijním oddělením provedena kontrola 

elektronického výkazu o studiu studenta. 
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9. V letním zkouškovém období, které končí 30. června příslušného kalendářního roku, se 

vypisují řádné a opravné zkouškové termíny. Vzhledem k následujícímu období prázdnin je 

možno vypisovat opravné zkouškové termíny během celého zkouškového období letního 

semestru a dále v průběhu navazujícího zimního semestru až do konce října příslušného 

kalendářního roku. Po ukončení letního zkouškového období je studijním oddělením 

provedena kontrola elektronického výkazu o studiu studenta. 

10. Pokud se student nemůže ve přihlášeném termínu dostavit ke zkoušce (řádné či opravné), je 

povinen se příslušnému akademickému pracovníkovi, případně na studijním oddělení, 

omluvit. Ze závažných důvodů se může omluvit i dodatečně v nejkratší možné době. 

V případě, že se neomluví nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání termínu, je 

hodnocen stupněm „neuspěl“. 

11. Pokud student u řádného termínu zkoušky neuspěl, má právo na konání zkoušky ve 

dvou opravných termínech. 

12. Neuspěje-li student ani ve druhém opravném termínu zkoušky, může požádat rektora 

o „rektorský termín zkoušky“. Rektor není povinen rektorský termín zkoušky povolit. 

13. Příslušný akademický pracovník může na základě výsledků studia studenta navrhnout konání 

rektorského termínu zkoušky před zkušební komisí jmenovanou rektorem. Proti rozhodnutí 

komise se nelze odvolat. 

14. Termín konání a podmínky rektorského termínu zkoušky, případně složení zkušební komise, 

navrhuje příslušný akademický pracovník a schvaluje rektor. 

15. Pokud student neuspěje ani u rektorského termínu zkoušky, nemůže již předmět opakovat 

v dalším ročníku. 

 

Článek 12 

Individuální studijní plán 

 

1. Ve výjimečných a odůvodněných případech může student požádat prorektora pro studium  

o povolení studia formou individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“). 

2. Při kladném posouzení žádosti není student povinen se pravidelně zúčastňovat výuky, ale je 

povinen konzultovat s vyučujícími a složit všechny předepsané studijní povinnosti. 

3. Rektor může povolit ISP, včetně odlišných období nebo termínů, než stanoví tento studijní 

řád, v případech studia rodičů a osob, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů ve 

smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona a také studentům reprezentantům ve sportovním 

odvětví ve smyslu ustanovení § 54a zákona.  
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Článek 13 

Přerušení studia 

 

1. Na žádost studenta mu může rektor přerušit studium, jsou-li pro to závažné důvody.  

2. Studium může být přerušeno i opakovaně. Nejkratší dobou, na kterou může student přerušit 

studium, jsou dva bezprostředně po sobě navazující semestry. Souvislé přerušení studia je 

možné nejdéle po dobu čtyř bezprostředně po sobě navazujících semestrů.  

3. Na žádost studenta přeruší rektor studium v souvislosti s těhotenstvím, porodem či 

rodičovstvím, a v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů ve smyslu 

ustanovení § 54 odst. 2 zákona, nejdéle však na celou uznanou dobu rodičovství ve smyslu 

ustanovení § 42 odst. 1 písm. h) zákona. 

4. Součástí žádosti o přerušení studia je podle čl. 13 odst. 3 tohoto studijního řádu doložení 

úředně ověřené kopie rodného listu dítěte, resp. kopie těhotenské průkazky studentky.    

 

Článek 14 

Opakování ročníku 

 

1. Pokud student nesplní podmínky pro postup do vyššího ročníku a nepožádá o přerušení 

studia, může rektor na jeho žádost povolit opakování ročníku. 

2. V rámci zahájeného studia v bakalářském studijním programu lze opakovat maximálně 

čtyři semestry tohoto studia. 

3. V rámci zahájeného studia v magisterském studijním programu lze opakovat maximálně dva 

semestry tohoto studia. 

 

Článek 15 

Ukončení studia 

 

1. Studium se ukončuje: 

a) úspěšným složením státní závěrečné zkoušky podle § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a § 55 odst. 

1 zákona; studium je ukončeno dnem vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky,   

b) zanecháním studia podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona; studium je ukončeno dnem 

doručení písemného prohlášení studenta o zanechání studia FAMO v Písku, 

c) nesplněním požadavků, které vyplývají ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. 

b) zákona a podle tohoto studijního řádu; studium je ukončeno dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o ukončení studia, 
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d) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona; dnem ukončení studia 

je den nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia, 

e) odnětím akreditace nebo zánikem akreditace studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. 

c) nebo d) zákona; dnem ukončení studia je den stanovený § 56 odst. 2 zákona. 

2. Za nesplnění požadavků podle čl. 15 odst. 1. písm. c) tohoto studijního řádu se považuje 

zejména skutečnost, že: 

a) student nesplnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem ve stanovených 

termínech a nevyužil žádnou z možností pro pokračování ve studiu danou mu tímto 

studijním řádem, 

b) student nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do dalšího ročníku, 

c) studentovi nebylo povoleno opakování ročníku, 

d) student vyčerpal maximální možnou dobu opakování ročníku podle čl. 14 odst. 2. a 3. 

tohoto studijního řádu, 

e) student nesložil státní zkoušku včetně všech jejích částí ani v opravných termínech podle 

tohoto studijního řádu. 

3. Ke dni ukončení studia je student povinen vypořádat své finanční a materiální závazky vůči 

FAMO v Písku. Případné nevypořádané závazky vůči FAMO v Písku budou vymáhány podle 

platné právní úpravy.  

4. Dokladem o ukončení studia podle čl. 15 odst. 1 písm. a) tohoto studijního řádu je 

vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.  

  

ŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

 

Článek 16 

Státní závěrečná zkouška 

 

1. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem 

ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška (dále jen „státní zkouška“) 

předepsaná na závěr studia nebo její poslední část podle § 55 odst. 1 zákona. 

2. Podle § 53 odst. 1 zákona se státní zkouška koná před zkušební komisí. 

3. Státní zkouška se skládá z odděleně hodnocených (klasifikovaných) částí; části jsou stanovené 

příslušným akreditovaným studijním programem. 

4. Součástí státní zkoušky je praktická část, která koresponduje se zvoleným zaměřením v rámci 

studijního programu a sestává z obhajoby praktické práce. 
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5. Součástí státní zkoušky je ústní obhajoba závěrečné práce podle § 45 odst. 3 zákona a § 46 

odst. 3 zákona. 

6. Po odevzdání závěrečné práce jsou zpracovány posudky vedoucího a oponenta práce, které 

student obdrží nejpozději tři dny před termínem obhajoby. Podmínkou přístupu k obhajobě 

závěrečné práce je její předchozí zveřejnění. 

7. Termíny státní zkoušky a složení zkušebních komisí pro příslušný studijní program stanoví 

a zveřejní prostřednictvím IS FAMO v Písku prorektor pro studium. 

8. Nedostaví-li se student přihlášený ke státní zkoušce v přihlášeném termínu a nedoručí-li 

písemnou omluvu spolu se zdůvodněním své neúčasti rektorovi nejpozději do pěti dnů od 

termínu konání státní zkoušky, je hodnocen stupněm „nevyhověl“.  

9. Student, jehož výsledek části státní zkoušky v řádném termínu je „nevyhověl“, může státní 

zkoušku opakovat v opravném termínu.  

10. Student, který neobhájil závěrečnou práci, je povinen tuto práci přepracovat a odevzdat 

k obhajobě v novém termínu. 

11. Student, který neobhájil praktickou práci, je povinen tuto práci přepracovat a odevzdat 

k obhajobě v novém termínu.   

12. Opakovat státní zkoušku lze nejvýše dvakrát. Student opakuje pouze ty části státní zkoušky, 

v nichž byl hodnocen stupněm „nevyhověl“. 

13. Na žádost studenta může rektor přerušit studium na dobu mezi neúspěšným termínem státní 

zkoušky a opravným termínem státní zkoušky; doba takto přerušeného studia se nezapočítává 

do celkové doby přerušení studia.   

 

Článek 17 

Zkušební komise 

 

1. Každá ze součástí státní zkoušky se koná před zkušební komisí (dále jen „komise“). Členy 

komise jsou profesoři, docenti a další odborníci jmenovaní rektorem v souladu s § 53 odst. 2 

zákona. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) může v souladu 

s § 53 odst. 3 zákona jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném 

oboru. 

2. Komise je ustavena a její členové jsou jmenováni na dobu neurčitou. Komise je minimálně 

tříčlenná. 

3. Předsedu komise jmenuje na návrh prorektora pro studium rektor. Předseda komise řídí 

průběh státní zkoušky a odpovídá za činnost komise.  
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4. Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři její členové. Komise se usnáší 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.  

 

Článek 18 

Hodnocení státní zkoušky 

 

1. V každé části státní zkoušky se komise usnáší o jejím výsledku. Výsledek každé části státní 

zkoušky je hodnocen samostatně stupnicí „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), 

„nevyhověl“ (4). 

2. Celkový výsledek řádně ukončeného studia je hodnocen slovy: „prospěl s vyznamenáním“ 

nebo „prospěl“.   

 

Článek 19 

Zveřejňování kvalifikačních prací 

   

1. Závěrečné práce včetně posudků vedoucího a oponenta práce jsou v souladu s § 47b zákona 

zveřejněny nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby v místě pracoviště FAMO 

v Písku, kde se má obhajoba závěrečné práce konat. 

2. Odevzdáním závěrečné práce student jako její autor souhlasí se zveřejněním závěrečné práce, 

bez ohledu na výsledek obhajoby.  

3. FAMO v Písku může odložit zveřejnění závěrečné práce nebo její části, a to po dobu trvání 

překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být 

spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné práce. 

FAMO v Písku zašle bez zbytečného odkladu po obhájení závěrečné práce, jíž se týká odklad 

zveřejnění podle tohoto odstavce, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu. 

 

Článek 20 

Přezkum hodnocení 

 

1. Student má právo požádat o přezkoumání hodnocení státní zkoušky nebo její části nebo 

obhajoby závěrečné práce. 

2. Rektor rozhoduje o vyslovení neplatnosti státní zkoušky nebo její části nebo obhajoby 

závěrečné práce na základě podnětu přezkumné komise podle § 47f zákona. 
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 21 

Doručování písemností 

 

1. Rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, kterým se vyhovuje 

žádosti studenta, se doručují prostřednictvím IS FAMO v Písku; za den doručení a oznámení 

rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí 

studentovi v IS FAMO v Písku. 

2. Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 zákona doručit z důvodu, že student nesplnil 

povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se písemnost doručit na 

adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, 

přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.  

 

Článek 22 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se a plně nahrazuje Studijní a zkušební řád FAMO v Písku registrovaný ministerstvem 

dne 20. 4. 2015 pod č.j. MSMT-10887/2015-1. 

2. Tento Studijní a zkušební řád FAMO v Písku byl schválen rektorem dne 29. 4. 2019. 

3. Tento Studijní a zkušební řád FAMO v Písku nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem 

a účinnosti dnem následujícím po dni registrace ministerstvem. 


