
 

 

OZNÁMENÍ REKTORA č. 03 2015/2016 

 

Článek I 

Kontrola závěrečných prací (Pedagogická komise VŠEM) 

1. Ustanovena Pedagogická komise VŠEM (dále jen „PK“) pro formální hodnocení 

závěrečných prací na VŠEM. 

2. PK doplňuje funkci vedoucích závěrečných prací, kteří práce vedou po odborné stránce 

s tím, že samotná formální úprava je záležitostí autora práce. 

3. V případě, že práce nebude splňovat formální náležitosti dle Pokynů pro psaní odborných 

prací, dojde k jejímu zamítnutí (nepřipouštění k obhajobě pro nesplnění podmínek), 

s požadavkem na přepracování (opravu), dle Nařízení rektora 03/2016. 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Stále se opakující formální nedostatky v rámci závěrečných prací studentů, kdy budou 

k obhajobám podstoupeny pouze ty práce, které splňují i formální náležitosti tak, aby u 

státnicových komisí byl hodnocen jen obsah a celková odbornost prací.  

2. Závěrečná práce na vysoké škole je považována za vědecký výstup, který musí splňovat 

elementární podmínky dané vysokoškolským zákonem a příslušnými normami (pravidly) 

pro vědecké publikace. 

3. Vzhledem k neustálým problémům studentů s formální úpravou svých písemných prací, 

pramenících zpravidla z neznalosti příslušných pokynů, dojde od AR 2016/2017 rovněž 

k obnovení povinné účasti studentů na příslušných seminářích (SP/BP/DP). 

4. Platnost NR 03/2016 od 1.3.2016. 

 

 

Článek II 

Hosté VŠEM (zápočtové práce) 

1. Za účast na přednášce v rámci cyklu Hosté VŠEM a následném vypracování, respektive 

odeslání eseje budou nově udělovány 2 ECTS kredity. 

2. Termín odevzdání eseje je stanoven do 30 dnů od data konání příslušné přednášky, 

v celkovém rozsahu 6 - 8 stránek ve formální úpravě jako u seminární práce. 

3. Kompletní videozáznam přednášky je k dispozici po 30 dnech od data konání (po termínu 

konání je k dispozici pouze „video sestřih“).  

4. Odevzdání eseje v kratším rozsahu za 1 kredit již není možné. 

 

Zdůvodnění a platnost 

1. Větší kreditová zátěž v rámci přednášek Hosté VŠEM zavedena kvůli možnosti rychlejšího 

splnění požadovaného počtu kreditů v rámci studia za Praktické aplikace (PA). 

2. Velmi nízká účast ze strany studentů VŠEM vzhledem k jejich celkovému počtu na VŠEM, 

která se bohužel začíná projevovat již i na neochotě oslovených hostů se podobných 

aktivit účastnit (o přednášení před prázdnou aulou, respektive učebnou nemá zájem 

nikdo z pozvaných) s tím, že studenti se svým laxním přístupem bohužel sami začínají 

připravovat o „zvučnější“ jména, kdy několik přislíbených hostů již kvůli nízké účasti 

odřeklo.   

3. Platnost od 1.4.2016  

 

 



 

 

Článek III 

Videocvičení (chybné přihlašování do aplikace) 

1. Pro přihlášení do aplikace Videoforum VŠEM v rámci jednotlivých videocvičení (studijních 

předmětů) je nutné používat odkaz "Pokud jste uživatelem Office 365" a přihlašovací 

údaje do SIS, tj. není možné se hlásit jako "Host". 

2. V případě přihlášení jako "Host" není uživatel (student) přijat lektorem do virtuální 

místnosti (tzv. čekání v předsálí), takže není následně možné absolvovat a uznat 

docházku v SIS pro daný studijní předmět. 

 

 

Článek IV 

eShop VŠEM (rozdělení plateb školného) 

1. V případě rozdělení plateb studijních poplatků/školného je nutné vždy v eShopu VŠEM 

pro každou platbu (tj. i splátku) provést vždy novou objednávku, v rámci které je 

vygenerován nový variabilní symbol.  

2. Nedodržení variabilního symbolu či neprovedení platby prostřednictvím eShopu VŠEM je 

považováno za nesplnění podmínek pro úhradu studijních poplatků (v SIS vedeno jako 

„neuhrazeno“), což vede zpravidla k nedodržení termínu splatnosti, nutnosti platby 

manuálně párovat a následné úhrady administrativních poplatků ze strany studenta. 

 

Článek V 

Žádosti studentů (nenárokové) 

1. Při posuzování nenárokových žádostí studentů např. v rámci Administrativní komise 

VŠEM (dále jen „ADK VŠEM“), která umožňuje studentům podání odvolání proti 

rozhodnutí administrativních pracovišť VŠEM (studijní a technické oddělení, 

rektorát) a nejsou součástí Vnitřních předpisů VŠEM, tj. nepodléhají schválení rektorem 

VŠEM, je vždy přihlíženo k aktivitě samotného studenta v rámci jeho působení na VŠEM.  

2. Za zohledňované činnosti studenta jsou považovány: docházka a účast na výukovém 

procesu, studijní výsledky a mimoškolní/studijní aktivity (např. účast na akcích VŠEM). 

 

Článek VI 

Časová tolerance docházky 

1. Nastavena časová tolerance pro registraci docházky (výuková soustředění, videolearning, 

videocvičení) v rozsahu „+/- XY“ min. s tím, že konkrétní časové rozmezí tolerance 

nebude studentům sdělováno. 

2. Docházkový a registrační systém (DRS) toleruje drobné časové nesrovnalosti v rámci 

docházky studentů pro jednotlivé části výuky, kdy docházka bude zapsána i při 

nedodržení dat v rozvrhu studenta. 

3. Pravidla a pokyny pro DRS dle Nařízení rektora 04/2013 zůstávají v platnosti a je možné 

započíst docházku studenta pouze na základě reálných údajů v SIS, kdy zpětné 

doplňování není dle Vnitřních předpisů VŠEM přípustné.  

4. Platnost od 1.9.2015. 

 

 

 

 

 



 

 

Článek VII 

Novela vysokoškolského zákona 

1. PSČR a SČR byla schválena novela vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb., která bude 

mimo jiné měnit podmínky pro administraci a kontrolu studia s tím, že studenti se tak 

musí připravit na případné změny, dané novými legislativními podmínkami v rámci svého 

studia.   

2. Odkaz na současné znění novely vysokoškolského zákona je k dispozici na stránkách 

VŠEM (Vnitřní předpisy VŠEM), viz Novela VŠ zákona (formát PDF). 

 

 

Článek VIII 

Stipendium pro členy Studentského senátu 

1. Akademická rada VŠEM schválila možnost udělování stipendia VŠEM (Stipendium Klasik: 

60%, Stipendium VŠEM: 100%)  členům Studentského senátu VŠEM od AR 2016/2017.  

2. Členům Studentského senátu VŠEM bude možné za jejich aktivitu a plnění povinností, 

udělit stipendium ve výši 60 % (členové) až 100% (předseda a místopředseda 

Studentského senátu VŠEM) v rámci ročního školného na VŠEM. 

3. Podmínky získání a udržení stipendia pro členy Studentského senátu VŠEM, budou 

stanoveny příslušným Nařízením rektora VŠEM. 

 

 

Článek IX 

Klub VŠEM (konzumace potravin, mikrovlnná trouba) 

1. Klub VŠEM byl vybaven mikrovlnnou troubu pro ohřev doneseného jídla studentů (manuál 

pro obsluhu mikrovlnné trouby je studentům k dispozici v klubu VŠEM). 

2. Veškeré potraviny je možné konzumovat pouze v Klubu VŠEM, tzn. studenti mají 

zakázáno konzumovat potraviny v ostatních prostorách školy (Knihovna / Studovna, 

StartUp VŠEM). 

3. Zároveň žádáme, aby každý student po užívání, respektive návštěvě prostor VŠEM, po 

sobě vždy a vše uklidil v rámci tříděného odpadu, kdy po celé budově VŠEM je dostatečný 

počet příslušných odpadkových košů.  

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

Rektor 

Vysoká škola ekonomie a managementu 


