Typy předmětů v bakalářských studijních programech
Akreditované studijní plány bakalářských studijních programů jsou složeny z těchto typů předmětů:
Ve všech programech kromě programu Veřejná správa

POVINNÉ PŘEDMĚTY + POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
event. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
V programu Veřejná správa

POVINNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU + POVINNÉ PŘEDMĚTY SPECIALIZACE + POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
event. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Povinné předměty
Složení povinných předmětů a jejich kreditová hodnota je závazně stanovena studijním plánem daného programu. Úspěšné ukončení všech povinných předmětů je jednou z podmínek
přístupu ke Státní závěrečné zkoušce.
Studijní plány všech programů:
https://www.law.muni.cz/content/cs/student/pruvodce-studiem/bakalarske-studium/
Registrace povinných předmětů
Pro usnadnění registrace jsou povinné předměty nastaveny v registračních šablonách povinných předmětů daného semestru. V registračním období postupujte přes odkazy: Osobní administrativa → Student → Registrace a zápis předmětů → PrF: šablona.
Doporučuje se vždy registrovat všechny povinné předměty, které jsou pro daný semestr jako
povinné nastaveny. Jestliže si některý nezaregistrujete, je třeba tak učinit v některém z následujících semestrů, kdy bude předmět vypisován, ale v registrační šabloně pro následující semestr se již nebude nabízet automaticky. Musíte si jej pak individuálně registrovat nejlépe
tzv. vložením kódu předmětu (kód najdete rovněž ve studijním plánu). Postupujte pak přes
odkazy: Student → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty vložením kódu.
Úspěšné absolvování povinného předmětu může být předpokladem (prerekvizitou) k zapsání
jiného povinného předmětu, který na tento předmět v následujícím semestru tématicky navazuje. Pokud si takový povinný předmět nezapíšete, riskujete, že si nebudete moci zapsat následující povinný předmět a dostanete se do prodlení s jejich plněním (typicky předměty označené v názvu I a II). Důsledek: prodloužení doby studia → riziko poplatků za studium.
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Povinně volitelné předměty
U povinně volitelných předmětů (PVP) je studijním plánem u každého programu vždy závazně
stanoven celkový minimální počet kreditů, který za jejich absolvování musíte v průběhu svého
studia získat. Jedná se o další podmínku přístupu ke SZZk. Jejich konkrétní složení si zvolíte
vlastním výběrem z nabízených možností.
Možnosti výběru povinně volitelných předmětů a způsob jejich registrace
PVP si můžete vybírat ze tří níže uvedených skupin předmětů. Zde je však třeba brát v úvahu
případná OMEZENÍ ZÁPISU event. PODMÍNKY ZAPOČÍTÁNÍ.
SKUPINA 1
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY STUDOVANÉHO PROGRAMU
OMEZENÍ ZÁPISU: kapacitní
Pro každý studijní program jsou ve studijním plánu vypsány předměty již přímo jako povinně
volitelné. Možnost jejich zápisu není zaručena, předmět si může zapsat vždy jen předem stanovený počet studentů. Po jejich úspěšném absolvování je jejich kreditová hodnota započítána do minimálního počtu povinných kreditů za PVP automaticky, bez jakékoliv další podmínky. Tyto předměty je možno registrovat prostřednictvím registrační šablony, kde jsou již
k výběru nastaveny jako povinně volitelné. Student je přitom oprávněn si registrovat i PVP
předpokládané studijním plánem pro nižší či vyšší semestry studovaného programu, než pro
který aktuálně registraci provádí.
SKUPINA 2
PŘEDMĚTY JINÝCH BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRÁVNICKÉ FAKULTY
Jako povinně volitelné předměty lze vybírat také předměty, které jsou vypsány jako povinné
nebo povinně volitelné pro jiné bakalářské studijní programy realizované na Právnické fakultě
MU. Po jejich úspěšném absolvování je jejich kreditová hodnota započítána do minimálního
počtu povinných kreditů za PVP automaticky, bez splnění jakékoliv další podmínky.
SKUPINA 3
JAKÉKOLIV PŘEDMĚTY ZE STUDIJNÍCH PLÁNŮ MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
PRÁVNICKÉ FAKULTY NEBO JINÉ FAKULTY MU
OMEZENÍ ZÁPISU
Předmět lze zapsat, pouze pokud je určen pro studenty magisterských programů, případně
na základě tzv. výjimky/souhlasu garanta předmětu se zápisem, kterou garant může, ale nemusí udělit.
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(Návod jak požádat o tuto výjimku najdete na https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_reg_vyjimka)

PODMÍNKY ZAPOČÍTÁNÍ
1. Započítání kreditů za úspěšně ukončené předměty ze SKUPINY 3
do povinných kreditů za PVP studovaného programu musí být schváleno proděkanem
pro bakalářské studium.
2. Předmět musí být zapsán ve studiu na Právnické fakultě.

Student je oprávněn zapsat si jakýkoliv předmět realizovaný Právnickou fakultou nebo jinou
fakultou Masarykovy univerzity, pokud mu to IS MU při registraci umožní. Podmínkou započítání kreditové hodnoty úspěšně absolvovaného předmětu z této skupiny do stanoveného povinného počtu kreditů za PVP studovaného programu je schválení proděkanem pro bakalářské
studium. Student tedy neprodleně po úspěšném ukončení předmětu podá žádost o uznání
předmětu přes Úřadovnu ISu. Je třeba prokázat, že obsahová náplň předmětu souvisí se studiem daného programu, resp. odpovídá profilu absolventa. Jinak nelze předmět (jeho kreditovou hodnotu) započítat do povinné kreditové hodnoty PVP. Smyslem je zajistit, aby tímto
způsobem nedocházelo k obcházení účelu povinně volitelných předmětů.
Druhá podmínka započítání znamená, že předmět jiné fakulty musí být zapsán vždy ve studiu
na Právnické fakultě. Týká se tedy jen studentů, kteří studují v dalším souběžném studiu
v rámci Masarykovy univerzity. Pro popsané započítání nelze uplatnit předměty zapsané v jiném studiu.
Předměty jiných fakult naleznete pod odkazem Všechny fakulty v registrační aplikaci. Předměty, které jsou určeny studentům všech fakult bez omezení, jsou dostupné pod odkazem
Nabídka pro studenty libovolné fakulty.
Volitelné předměty
Předmět, který nelze započítat výše uvedeným postupem mezi PVP (nebo o jeho započítání
student nepožádá), má povahu VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU. Kredity získané za volitelné předměty se započítávají do počtu kreditů pro zápis do semestru i do celkových kreditů za studium,
nikoliv do povinného počtu kreditů za PVP požadovaného studijním plánem programu.
Kreditová hodnota studia
Student bakalářského studijního programu musí získat v celkovém součtu za POVINNÉ + POVINNĚ VOLITELNÉ + VOLITELNÉ předměty minimálně 180 kreditů. Tato podmínka musí být
splněna (tzn. úspěšné hodnocení předmětů musí být zapsáno v IS MU) nejpozději 2 pracovní
dny před termínem konání první ze součástí Státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečná
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zkouška je tvořena dvěma součástmi, a to obhajobou bakalářské práce a ústní zkouškou. Obě
součásti musí student konat v jednom zkouškovém období. Pořadí jejich konání může být fakultou stanoveno různě.
Studenti programu Vyšší justiční úředník namísto vypracování bakalářské práce vykonávají
diplomové úkoly z civilního řízení soudního a trestního řízení cca 1 týden před ústní částí Státní
závěrečné zkoušky. Diplomový úkol je tedy u tohoto programu první ze součástí SZZk.
Možnost průběžné kontroly studia
Každý student má v IS MU nastavenu tzv. kontrolní šablonu studia, která slouží k individuální
průběžné kontrole plnění studijního plánu. Postupujte přes odkazy Student → sekce Závěr
studia → Kontrola průchodu studiem.
Upozornění k obsahu kontrolní šablony
V kontrolní šabloně se zobrazují všechny povinné předměty programu a všechny PVP ze SKUPIN 1 nebo 2. Předměty (kredity) započítané na základě souhlasu proděkana jako povinně
volitelné předměty ze SKUPINY 3 se v kontrolní šabloně nezobrazují, neboť nelze reálně
předjímat jejich složení u konkrétního studenta. Proto kredity za započítané povinně volitelné
předměty ze SKUPINY 3 budou přiřazeny k povinnému počtu kreditů za PVP studijním oddělením při provádění kontroly splnění podmínek přístupu ke Státní závěrečné zkoušce.
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