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Preambule 

Toto nařízení rektora stanoví organizaci výuky na Mendelově univerzitě v Brně (dále jen „univerzita“) 
v akademickém roce 2020/2021. Výuka na univerzitě musí být realizována 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, nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství, a v souladu s akreditací studijního programu, schválenou Národním akreditačním 
úřadem pro vysoké školství, není-li z důvodu rozhodnutí, opatření, doporučení Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Krajské hygienické stanice Jihomoravského 
kraje, jiného orgánu státní správy, nebo na základě jiné objektivní příčiny, vymezené Metodickým 
pokynem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen „právní předpis“), stanoveno 
jinak. Veškerá ustanovení tohoto nařízení, která se vztahují na studenty, vztahují se obdobně na 
organizaci a realizaci výuky v programu celoživotního vzdělávání podle § 60 a na vzdělávání 
v mezinárodně uznávaném kursu podle §60a zákona o vysokých školách, a na jejich účastníky. 

Článek 1 
Formy výuky 

(1) Prezenční forma výuky je realizována za osobní účasti, prostřednictvím přednášek, seminářů, 
cvičení, laboratoří, praktické výuky nebo praxe. Tato forma výuky je standardně naplánována 
v rozvrhu (dále jen „rozvrhovaná výuka“). Může být realizována třemi způsoby: 

a) kontaktní výukou, za osobní účasti v místě výuky; 

b) nekontaktní výukou, kdy jsou studenti do výuky zapojeni v čase určeném rozvrhem předmětu 
vhodným skupinovým komunikačním nástrojem počítačové sítě (dále jen „komunikační 
nástroj“); nekontaktní výuku je nutné koncipovat s ohledem na možnosti použitého 
komunikačního nástroje, zejména kapacitní, aby vše probíhalo na patřičné technické úrovni, 
včetně účinného využívání nástrojů počítačových sítí, souhrnně označovaných, z anglického 
blended learning, jako smíšené učení (dále jen „smíšené učení“); 

c) souběhem kontaktní a nekontaktní výuky, kdy je část studentů přítomna osobně a část 
studentů se účastní, podle potřeby i aktivně, prostřednictvím komunikačního nástroje. 

(2) Distanční forma výuky je realizována bez přímé osobní účasti, kdy jsou studentům poskytnuty 
studijní opory, v podobě videonahrávek, učebních textů, prezentací apod., zadávány 
korespondenční studijní úkoly, seminární práce, cvičné příklady, apod., a kontaktně anebo 
nekontaktně poskytovány konzultace. 

(3) Kombinovaná forma výuky je kombinací prezenční a distanční při stanovení minimálního rozsahu 
formy prezenční. 

Článek 2 
Metody výuky 

(1) Přednáška probíhá ve výukových prostorách univerzity pro větší počet osob s převahou výkladu 
akademického pracovníka se zaměřením na znalosti studentů. 

(2) Seminář probíhá ve výukových prostorách univerzity pro odpovídající počet osob s významným 
zapojením do diskuze, řešení stanovených úkolů apod., se zaměřením na znalosti a dovednosti 
studentů. 

(3) Cvičení probíhá ve výukových prostorách univerzity pro menší počet osob s převahou samostatné 
práce při řešení konkrétních problémů s podporou akademického pracovníka se zaměřením na 
znalosti a dovednosti studentů. 

(4) Laboratoř resp. laboratorní cvičení probíhá ve specializovaných výukových prostorách univerzity, 
vybavených specializovanými technickými prostředky přístroji, laboratorním nebo programovým 
vybavením, které je vázáno na použití v daném prostoru a není možné je využívat jinak než 
kontaktní metodou výuky, se zaměřením na znalosti a dovednosti studentů. 

(5) Praktická výuka probíhá především mimo výukové prostory univerzity pro odpovídající počet 
studentů se zaměřením na dovednosti studentů při terénním cvičením, ateliérech apod. 
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(6) Exkurze probíhá především mimo výukové prostory univerzity, typicky ve spolupráci s externími 
partnery, firmami a podniky, se zaměřením na znalosti studentů. 

(7) Praxe probíhá především mimo výukové prostory univerzity pro menší počty studentů nebo 
jednotlivce, často ve spolupráci s externími partnery, firmami a podniky, se zaměřením na 
dovednosti studentů. 

(8) Konzultace probíhají ve vhodných prostorách jak individuálně za účasti jednoho studenta, tak ve 
skupinách. 

(9) Výzkumná činnost probíhá jak v prostorách univerzity, tak mimo ně, s využitím specializovaných 
technických prostředků, zejména při řešení kvalifikačních prací studentů, semestrálních a jiných 
odborných prací. 

Článek 3 
Rozsah výuky 

(1) Rozsah prezenční formy výuky musí být dodržen v souladu s akreditací studijního programu, 
schválenou Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství, není-li jiným právním předpisem 
stanoveno jinak. 

(2) Pokud je právním předpisem nařízeno realizovat prezenční formu výuky metodami distanční výuky, 
musí být studentům poskytnuty adekvátní studijní opory, doporučuje se přitom využívat smíšené 
učení s cílem dosažení plánovaných výstupů z učení a 

a) pro prezenční formu studia musí být nejméně polovina rozsahu rozvrhované výuky 
realizována nekontaktními způsoby prezenční formy výuky, v době naplánované v rozvrhu, 

b) pro kombinovanou formu studia musí být celý rozsah rozvrhované výuky realizován 
nekontaktními způsoby prezenční formy výuky, v době naplánované v rozvrhu. 

Článek 4 
Ověřování znalostí 

(1) Pokud právní předpis umožňuje realizovat prezenční formu výuky pouze nekontaktním nebo 
souběhem kontaktního a nekontaktního způsobu podle čl. 1 odst. 1 písm. b) a c), jsou garanti 
předmětů oprávněni upravit odpovídajícím způsobem dílčí hodnocení i závěrečné hodnocení 
předmětu tak, aby bylo ověřeno dosažení plánovaných výstupů z učení dostupnými metodami. 

(2) Případné změny v ověřování znalostí studentů je garant předmětu povinen oznámit studentům 
vhodným způsobem (e-mail, uložení informace do dokumentového serveru apod.) v odpovídajícím 
předstihu, nejméně však: 

a) jeden týden před průběžnou kontrolou studia; 

b) dva týdny před prvním termínem zkoušky. 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti třetí den ode dne vyhlášení. 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 
rektorka 


