
 

 

Jednací řád Revizní rady  
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU 

 
Jednací řád upravuje postup při revidování písemných výstupů studentů (seminární, 
zápočtové a praktické práce – SP/ZP/PP), které byly hodnoceny stupněm „nevyhověl“. 
Jednací řád Revizní rady je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a managementu. 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Revizní rada (RR) je svolávána zpravidla 1x měsíčně na podnět rektora VŠEM a 
projednává všechny práce, které byly za daný měsíc hodnoceny známkou „nevyhověl“. 

2. Revizní rada má 3-5 členů, kteří jsou jmenováni rektorem individuálně pro každé jednání 
rady. 

3. Rada projednává dílčí písemné práce a navrhuje rektorovi rozhodnutí o potvrzení 
původního hodnocení nebo jeho revizi. Revizní rada VŠEM může na základě rozhodnutí 
změnit původní hodnocení dílčí písemné práce (v rozsahu 1 – 3) nebo jej potvrdit (4), 
tzn. vrátit studentovi práci k doplnění a úpravě dle pokynů hodnotitele a samotné RR. 

4. Posláním RR je zajištění transparentnosti a objektivnosti hodnocení u dílčích písemných 
prací studentů a odbornou pomoc, při jejich případných nedostatcích. 

Článek 2 
Průběh jednání Revizní rady 

1. O hodnocení písemné práce se koná ústní jednání rady. Rada na základě svého jednání 
vytvoří protokoly o hodnocení písemné práce v případech, kdy shledá původní hodnotící 
posudek jako neadekvátní. 

2. V případech, kdy rada hodnocení písemné práce nemění, není revizní posudek vytvářen 
a platí původní hodnocení písemné práce. Student musí práci přepracovat v souladu 
s hodnotícím posudkem a znovu zaslat k hodnocení. 

3. Revizní hodnocení společně s přehledem revidovaných prací musí být předáno spolu 
s návrhem na rozhodnutí rektorovi nejpozději do 5 dnů po skončení jednání rady. 

4. Rektor rozhodne o platnosti revizních posudků. Při rozhodování nemá rektor právo 
uložit horší hodnocení, než mu bylo navrženo radou. Jinak není rektor návrhem rady 
vázán. 

5. Rozhodnutí rektora o přezkoumání je konečné. 
6. Revizní posudek je následně zaslán elektronickou formou studentovi a mění původní 

hodnocení. 
7. Revizní posudek je projednán i s původním hodnotitelem práce pro vyjasnění hodnocení 

a korekci odchylek. 
8. Rozhodnutí se vyznačuje do studijní dokumentace studenta vedené VŠEM. 
9. Zasedání rady jsou neveřejná. 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Na jednání Revizní rady se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
2. Rektor má právo pověřit plněním svých povinností dle tohoto řádu některého 

z prorektorů. 
3. Jednací řád Revizní rady nabývá platnosti dne 1.1.2018. 


