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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Toto opatření rektora v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VŠ“), 
Statut Univerzity Pardubice a Pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice vymezuje a 
upřesňuje jmenování a povinnosti garantů studijních programů, garantů specializací, 
garantů předmětů a činnost oborových rad doktorských studijních programů.  

 
 

Článek 2 
Jmenování garantem studijního programu 

 
(1) Pro každý studijní program (dále jen SP) je na Univerzitě Pardubice (dále jen „UPa“) 

jmenován garant SP.  

(2) Garantem SP je akademický pracovník, který zejména koordinuje obsahovou přípravu   
studijního programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování a studijní program 
vyhodnocuje a rozvíjí.    

(3) Garanta SP jmenuje a odvolává děkan fakulty, na které je SP připravován a převážně 
uskutečňován (více než 50 % výuky ve vyjádření prostřednictvím ECTS kreditů). 

(4) Garantem doktorského a magisterského SP uskutečňovaného na UPa může být docent 
nebo profesor, který je akademickým pracovníkem UPa a splňuje podmínky stanovené 
zákonem o VŠ a nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství (dále jen „nařízení vlády“). 

(5) Garantem bakalářského SP uskutečňovaného na UPa může být profesor, docent nebo 
akademický pracovník, který má vědeckou hodnost „kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“) 
nebo vzdělání získané absolvováním doktorského studijního programu a který je 
zaměstnancem UPa a splňuje podmínky stanovené zákonem o VŠ a nařízením vlády. 

.  



(6) V případě dělení SP na specializace lze též ustavit garanty specializací. Jejich jmenování, 
pravomoci a povinnosti stanoví fakulta svojí vnitřní normou. 

(7) Ve své činnosti je garant SP odpovědný děkanovi. Metodicky je garant SP řízen 
příslušným proděkanem. 

 

 
Článek 3 

Povinnosti garanta studijního programu 
 
(1) Garant SP odpovídá zejména: 

a) za obsahovou náplň SP a za jeho utváření v souladu s aktuální úrovní vědeckého 
poznání a platnými oborovými standardy, 

b) za obsahovou přípravu akreditační dokumentace; zejména za vymezení profilu 
absolventa v rozsahu odborných znalostí a dovedností odpovídající cílům a 
zaměření studia, stejně jako za vymezení obsahu a rozsahu státní závěrečné 
zkoušky, resp. státní doktorské zkoušky a jejích částí tak, aby tato zkouška 
odpovídala zaměření studia a profilu absolventa, 

c) za to, aby rozsah výuky v jednotlivých studijních předmětech odpovídal 
vyváženosti SP, respektive jeho specializace jako celku a aby počty kreditů 
přiřazených studijním povinnostem vyjadřovaly míru časové zátěže studenta při 
studiu, 

d) za uskutečňování SP v souladu s platným akreditačním oprávněním SP, 
e) za kontrolu aktuálního studijního plánu SP a základních údajů o SP zveřejněných 

v informačním systému STAG, 
f) za inovaci SP v návaznosti na trendy v oboru. Návrhy konzultuje s garanty 

předmětů a vedoucími pracovišť zabezpečujícími výuku dotčených předmětů. V 
případě potřeby navrhuje děkanovi úpravy studijního plánu či změny zajištění 
výuky, případně i úpravy nebo změny akreditace SP. V případě doktorských 
studijních programů garant SP tyto návrhy podává děkanovi po projednání v 
oborové radě, 

g) za to, aby témata a zaměření kvalifikačních prací byla v souladu s odborným 
zaměřením SP. 

(2) Garant SP se podílí se na přípravě modifikace přijímacího řízení a úprav studijních 
podmínek pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami. 

(3) Garant SP podává děkanovi návrhy i na členy zkušebních komisí pro státní závěrečnou 
zkoušku, resp. státní doktorskou zkoušku a členy komisí pro obhajoby disertačních prací, 
jakož i návrhy na externí odborníky, kteří mohou být členy komisí jmenováni. V případě 
doktorských SP garant tyto návrhy předkládá děkanovi po projednání v oborové radě. 

(4) Garant SP se vyjadřuje ke studentskému hodnocení SP, jakož i k žádostem či stížnostem 
studentů nebo k dotazům, které se týkají daného SP. 

(5) Garant SP zpracovává sebehodnotící zprávu o studijním programu dle části III, čl. 7, odst. 
4 Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Univerzity Pardubice. Dále na vyžádání podává rektorovi nebo 
děkanovi zprávu o stavu, hodnocení a perspektivách studia v daném SP. 

(6) Při své činnosti spolupracuje garant SP s garanty předmětů, případnými garanty 
specializací a vedoucími pracovišť, která zabezpečují výuku.  



 
 
 
 

Článek 4 
Studijní předmět a garant studijního předmětu 

 
(1) Základním výukovým modulem studijního plánu je studijní předmět (dále jen „předmět“).  

(2) Povinný je takový předmět, jehož absolvování je pro daný SP závazné. Povinně volitelný 
je takový předmět, který je součástí povinného bloku. Povinným blokem je skupina 
předmětů, ze které je předepsáno absolvování minimálního počtu předmětů případně 
minimálního počtu kreditů. Ostatní předměty jsou volitelné. 

(3) Předmětem profilujícího základu se rozumí povinný nebo povinně volitelný předmět, 
jehož absolvováním student získá znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné pro 
dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které 
odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických 
okruhů ověřovaných státní zkouškou. Základním teoretickým předmětem profilujícího 
základu se rozumí takový předmět profilujícího základu, který navíc souvisí s 
metodologickým základem příslušné oblasti vzdělávání. 

(4) Každý předmět má garanta předmětu. Kvalifikační předpoklady a rozsah zapojení garantů 
předmětů do výuky jsou upraveny zákonem o VŠ a nařízením vlády. Garanti základních 
teoretických předmětů profilujícího základu studijního programu se podstatným způsobem 
podílejí na výuce, zejména vedením přednášek.  

(5) Garanta předmětu ustanovuje a odvolává vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru UPa, 
který zajišťuje výuku daného předmětu. Vedoucí zaměstnanec projedná změny na pozici 
garanta předmětu s garanty všech SP, v nichž je daný předmět zařazen. 

(6) Garant předmětu zejména: 

a) dohlíží na kvalitu výuky v daném předmětu, 
b) odpovídá za aktuálnost údajů uvedených v dokumentaci předmětu, 
c) sleduje výsledky hodnocení výuky předmětu a navrhuje vedoucímu zaměstnanci, 

garantovi SP, respektive garantovi specializace příslušná opatření, 
d) sleduje aktuální vývoj ve svém oboru a v návaznosti na nové trendy inovuje výuku 

po stránce obsahové i didaktické, 
e) pokud výuku předmětu zajišťuje více vyučujících, koordinuje jejich činnost. 

 
 
 
 
 

Článek 5  
Oborová rada doktorského studijního programu 

 
(1) Odbornou garanci průběhu a kvality studia v doktorském SP sleduje a hodnotí oborová 

rada, která je ustavena pro každý uskutečňovaný doktorský SP podle čl. 13 Studijního a 
zkušebního řádu UPa.  

(2) Předsedou oborové rady doktorského SP je garant doktorského SP. 



(3) Kromě činností vymezených Studijním a zkušebním řádem UPa projednává oborová rada 
doktorského SP:  

a) případné návrhy na změny, rozšíření a prodloužení platnosti oprávnění 
uskutečňovat SP, 

b) sebehodnotící zprávu o naplnění požadavků vyplývajících ze standardů SP, 
c) plán rozvoje SP. 

 

 

Článek 6 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

 
(1) Garantovi SP přísluší mzdový příplatek za garanci SP ve výši 500 Kč až 2000 Kč, 

který upravuje Vnitřní mzdový předpis Univerzity Pardubice. Tento příplatek 
vyjadřuje ocenění aktivit garanta pro řádné a kvalitní uskutečňování SP.   

Do dne nabytí účinnosti věcně odpovídající změny Vnitřního mzdového předpisu 
Univerzity Pardubice může děkan garantovi SP přiznat  odměnu.  

 

(2) Případná další specifika činnosti garantů SP, garantů specializací, garantů předmětů a 
oborových rad doktorských SP přesahující rámec tohoto opatření lze konkretizovat ve 
vnitřní normě fakulty zajišťující daný SP.  

(3) Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. září 2017.  

 

 

V Pardubicích dne 29. září 2017 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., 

rektor 

 


