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ORGANIZACE VYSOKÝCH ŠKOL
FAKULTA
Základní organizační jednotka vysoké školy v čele s děkanem, která zahrnuje příbuzné obory a rozvíjí
určitou odbornost prostřednictvím výuky a výzkumu. Obchodně podnikatelská fakulta se dále dělí na
katedry a Fakulta veřejných politik a Filozofické přírodovědná fakulta se dělí na ústavy.
KATEDRA
Jednotka strukturálního uspořádání univerzit; různé katedry dohromady tvoří fakultu; na některých
školách jsou katedry nahrazeny tzv. ústavy (viz výše).
KAMPUS
Prostor, v němž se vyskytuje univerzita; zpravidla jde o celek několika budov, můžou do něj spadat
nejen budovy jednotlivých fakult, ale i koleje, menza apod.
REKTOR
Rektor je nejvyšší funkcionář VŠ. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné
vysoké školy prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a
tělovýchovy, který také navrhuje mzdu. Funkční období rektora je čtyřleté a stejná osoba může funkci
vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Rektor jmenuje své
zástupce, prorektory, kteří jej do určité míry mohou zastoupit. Rovněž jmenuje a odvolává děkany
(na návrh akademických senátů fakult), kvestora, členy vědecké rady a disciplinární komise. Jeho
úřad se nazývá rektorát. Současným rektorem SU je Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Rektorát: http://www.slu.cz/struktura/rektor
DĚKAN
Nejvyšší funkcionář příslušné fakulty. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu
fakulty rektor. Při akademických obřadech používá titul spectabilis (slovutný). Jako své zástupce
jmenuje proděkany. Pojem děkanát označuje sídlo vedení fakulty v čele s děkanem.
Vedení SU OPF: http://www.opf.slu.cz/struktura/utvar/utvar.php?id=utvar_clenove&utvar_id=3200
Vedení SU FPF: http://www.fpf.slu.cz/obecne/vedeni-fakulty
Vedení SU FVP: http://www.fvp.slu.cz/o-fakulte/vedeni
AKADEMICKÝ SENÁT
Samosprávný zastupitelský akademický orgán; skládá se z pevně daného počtu studentů a pedagogů;
jeho členové jsou voleni pravidelně akademickou obcí příslušné části univerzity na přesně určené
funkční období; řídí se příslušnými zákony ČR a vnitřními předpisy univerzit. Předseda univerzitního
akademického senátu je RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
AS SU: http://www.slu.cz/struktura/akademicky-senat/index.html
AS SU OPF: http://senat.opf.slu.cz/

AS SU FPF: http://www.fpf.slu.cz/akademicky-senat
AS SU FVP: http://www.fvp.slu.cz/o-fakulte/akademicky-senat
KVESTOR, TAJEMNÍK
Spravuje administrativní a ekonomické záležitosti na univerzitě a na fakultě. Funkci kvestora
vykonává na Slezské univerzitě Ing. Jaroslav Kania.
PROFESOR (zkr. Prof.)
Nejvyšší vědecko-pedagogický titul učitele na vysoké škole, je jmenován prezidentem republiky.
Titulujeme zásadně „pane profesore nebo paní profesorko“. V žádném případě neužíváme tento titul,
pokud nemáme jistotu, že dotyčný je opravdu jmenován profesorem.
DOCENT (zkr. Doc.)
Oslovujeme zásadně tímto titulem, je nadřazen všem odborným titulům (Ing., Mgr., JUDr., Ph.D.),
vyšší je už jen profesor.
ASISTENT
Označení učitele na VŠ, obvykle je pověřen vedením seminářů. Titulují se slovy „pane asistente“ nebo
jejich nejvýše dosaženým titulem (např. Ph.D .- doktor).
DOKTORAND
Kandidát doktorské hodnosti; doktorandovi, který úspěšně ukončil doktorský studijní program, udělí
rektor na návrh děkana akademický titul „doktor“, uváděný za jménem“ Ph.D“; forma studia je
prezenční nebo kombinovaná.

PRŮBĚH STUDIA
IMATRIKULACE
Slavnostní uvedení studenta na vysokoškolskou půdu. Po složení imatrikulačního slibu se student
stává členem akademické obce.
AKADEMICKÝ ROK
Akademický rok trvá dle zákona 12 kalendářních měsíců a jeho začátek stanovuje rektor. Člení se
nejčastěji na semestry (zpravidla na dva) a sestává z období výuky a zkoušek a z období prázdnin.
Stanovuje organizaci studia – termíny zkouškového období, termíny soustředění kombinovaného
studia, termíny k ukončení studia, apod. Aktuální znění harmonogramu AR naleznete na webových
stránkách jednotlivých fakult.
SEMESTR
Označuje se zpravidla jako zimní a letní a ukončen je zkouškovým obdobím.

SEMINÁŘ (CVIČENÍ)
Jsou povinné, jejich počet předepisuje studijní plán fakulty, popřípadě daný pedagog. Vyžaduje větší
aktivitu a spolupráci studentů (aktivně se podílejí na výuce), rozvíjí jejich samostatné myšlení a
samostatnou práci.
PŘEDNÁŠKA
Na přednáškách se nesleduje docházka, povinné nejsou. Přednášky se vám mohou na rozdíl od
seminářů krýt v rozvrhu.
KONZULTACE
Umožňuje individuální vysvětlení těžších kapitol učiva nebo problémů odborné práce studentů.
Pedagogové vypisují termíny možných konzultací na začátku každého semestru. Zjistit se dají na
sekretariátu katedry, na webových stránkách, popř. na dveřích pedagoga.
STUDIJNÍ PLÁN
Obsahuje seznam předmětů studijních programů a oborů, které je nutno absolvovat, podle ročníku,
počet hodin výuky, členění na povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a předepsané zkoušky
a zápočty.
STUDIJNÍ PREREKVIZITA
Předmět či zkouška, která musí být splněna před zapsáním jiného předmětu či před možností dalšího
studia.
INDEX
Průkaz studenta na celou dobu jeho studia na VŠ, který obdrží při zápisu. Mohou se do něj psát
získané zápočty a vykonané zkoušky. Přijdete-li ke zkoušce bez indexu, mnoho vyučujících vás k ní
vůbec nepustí a budete se muset zapsat na nový termín. Některé fakulty SU jej postupně nahrazují
evidencí studia v IS STAG.
ZÁPOČET
Jedno z možných ukončení předmětu na VŠ (další je zkouška a kolokvium); cílem je zkontrolovat
znalosti studentů, které nabyli v nějakém předmětu; většinou se hodnotí pouze splnil/nesplnil
(započteno/nezapočteno), pouze klasifikovaný zápočet se hodnotí známkou; v některých předmětech
je nutné absolvovat zápočet, aby byl student připuštěn ke zkoušce na konci semestru; pokud je
předmět vícesemestrální, bývá nejprve zápočet a až na závěr celého předmětu zkouška.
ZKOUŠKA
Způsob ukončení předmětu; je klasifikována známkami (písmeny A-F, přičemž F znamená
„neprospěl“); může být písemná, ústní, popř. jejich kombinace; před jednotlivým vyučujícím či před
celou komisí; student má většinou jeden řádný pokus, jeden opravný a jeden opravný, který musí
povolit děkan.

KOLOKVIUM
Druh zkoušky, zpravidla probíhá formou skupinového zkoušení/diskuse, při němž vyučující ověřuje
nejen znalosti studentů, ale i jejich schopnost integrovat s ostatními. Někdy pro udělení zápočtu či
zkoušky stačí se kolokvia zúčastnit, jindy ale může jít o velmi obtížnou zkoušku.
OPRAVNÝ TERMÍN
Termín, na který je student přihlášen ke zkoušce, nejde-li o jeho první pokus. Zpravidla mají studenti
k dispozici jeden řádný a jeden či dva opravné termíny.
KREDIT
Bod v systému zkoušek. Jednotka zavedená v rámci Evropského kreditního systému (ECTS). Současný
evropský kreditní systém vychází z předpokladu, že jednoroční práce studenta odpovídá šedesáti
kreditům. Počítá se tedy se stejným systémem ve všech zemích EU, a to pro bakaláře (180 –
240 kreditů) i pro magistry (60 – 120), ovšem dohromady ne více než 300 kreditů, tedy 5 let studia.
Je třeba jich získat určitý minimální počet, abyste postoupili do dalšího ročníku.
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD
Základní dokument každé vysoké školy. Určuje podmínky studia na dané fakultě. Je nutné jej
prostudovat.
MENZA
Společná jídelna, nejčastěji vysokoškolská.
STUDENTSKÝ PRŮKAZ
Slouží k identifikaci studenta, opravňuje k využívání knihovny, menzy, k získávání studentských slev
atd. (např. ISIC karta, index atd.)
ISIC
Mezinárodní identifikační průkaz studentů. Většina vysokých škol a univerzit v ČR uznala a vystavuje
ISIC kartu jako oficiální průkaz studenta univerzity.
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Souhrnná zkouška, kterou student uzavírá studium, případně je rozložena do několika menších
zkoušek v průběhu celého studia, které dohromady tvoří státní závěrečnou zkoušku. Poté, co student
úspěšně obhájí diplomovou práci a složí tuto zkoušku, obdrží titul.
PROMOCE
Slavnostní předávání vysokoškolského diplomu úspěšným absolventům VŠ na konci studia, aktu se
účastní příbuzní studentů a hodnostáři školy.
DIPLOMA SUPPLEMENT
Dodatek k diplomu (DS); je v souladu se závěry konference ministrů v Berlíně 2003 vydáván
automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských, navazujících magisterských i magisterských
studijních programů na všech vysokých školách v zemích evropského prostoru vysokoškolského

vzdělávání; v souladu s novelou zákona o vysokých školách, platnou od 1. ledna 2006, nahrazuje
tento DS vysvědčení o státní závěrečné zkoušce; DS je rovněž součástí tzv. europasu.
STIPENDIUM
Podpora ve formě peněžního obnosu pro studenty a vědce – ke studijním, badatelským či vědeckým
účelům, udělováno na základě daných kritérií (studijní výsledky, sociální kritéria, …). Existují různé
druhy stipendií (prospěchové, sociální, ubytovací, doktorské, …).
PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
Finanční obnos, který je určen nejúspěšnějším studentům dané fakulty – musí splňovat daný průměr
prospěchu, který je na každé fakultě jiný. Informace poskytne Studijní oddělení dané fakulty.
UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Příspěvek na studium, je vyplácen studentům vysokou školou, na které student prezenčně studuje,
pokud zároveň nestuduje nebo neukončil jiné studium a pokud nemá trvalé bydliště ve městě,
v němž studuje. Jeho výši a další podmínky pro jeho udělení určují samy univerzity. Oproti dřívějšímu
systému distribuce příspěvků na studium není podstatné, zda student bydlí na koleji nebo na privátu.
INFORMAČNÍ SYSTÉM STAG
Studijní informační systém univerzity. Veškeré návody, pokyny a informace naleznete na webových
stránkách: http://www.slu.cz/stag,
Přístupový portál informačního systému: http://stag.slu.cz/wps/portal/
Každá fakulta má k dispozici svoje webové stránky věnované IS STAG:
http://www.opf.slu.cz/news/news.php?id=clanek_detail&clanek_id=575&kodStranky=UVODNI
http://www.math.slu.cz/Stag/
http://www.fvp.slu.cz/stag
http://www.fpf.slu.cz/stag
VÝPOČETNÍ TECHNIKA NA SU
Provoz výpočetní techniky zajišťují oddělení výpočetní techniky jednotlivých fakult v úzké spolupráci
s Centrem informačních technologií SU. Řeší technické a programové zabezpečení podpory a provozu
webu a poštovního serveru jednotlivých fakult.
Centrum výpočetní techniky FVP: http://www.fvp.slu.cz/pracoviste/cvt-fvp
Centrum výpočetní techniky FPF: http://www.fpf.slu.cz/pracoviste/centrum-vypocetni-techniky
Ústav informačních technologií OPF: http://uit.opf.slu.cz/
Zdroje:
http://www.vysokeskoly.cz/akademicky-slovnik
Interní podklady SU v Opavě

