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1) V případech hodných zvláštního zřetele, a to především ze zdravotních a sociálních 
důvodů, či dlouhodobé účasti v reprezentačním sportovním týmu, může být studentovi, 
v souladu s čl. 1, odst. 2, Studijního a zkušebního řádu (dále jen SZŘ) udělena výjimka 
z ustanovení čl. 1, odst. 1 a čl. 7, odst. 1 SZŘ v podobě individuálního studijního plánu 
(dále jen ISP). 

 
2) ISP lze udělit v daném semestru pro všechny předměty nebo pro studium jednotlivých 

předmětů. Student má v rámci ISP nárok na následující: 
 

a. Studentovi, který se ze závažných důvodů nemohl zúčastnit povinné výuky, může 
vyučující, v souladu s čl. 7, odst. 5, určit náhradní způsob plnění povinností (např. 
vypracování seminární práce, eseje či úlohy v e-learningovém systému apod.), 
jehož předmětem je výhradně tematika obsahu příslušného předmětu, a to 
v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku.  

b. Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, může 
vyučující, v souladu s čl. 10, odst. 3 SZŘ, v odůvodněných případech (ISP) povolit 
splnění podmínek k získání zápočtu v určeném náhradním termínu, nejpozději 
však do mezního termínu stanoveného harmonogramem roku. Zápočty lze skládat 
i v období prázdnin.  

c. V souladu s čl. 12, odst. 4 SZŘ může student po dohodě se zkoušejícím skládat 
zkoušky i o prázdninách nebo v průběhu semestru, a to až do konce zkouškového 
období daného semestru, popřípadě se souhlasem přednášejícího i později 
(nevztahuje se však na letní semestr, tj. na dobu po 31. 8. příslušného roku), 
nejpozději pak do termínu stanoveného harmonogramem příslušného 
akademického roku fakulty pro daný studijní program.  

 
3) ISP je udělován na základě žádosti studenta. Součástí žádosti jsou doklady osvědčující 

důvody, pro které student o ISP žádá.  Žádost je nutno podat nejpozději do začátku 
výukového období příslušného semestru. Později lze žádost podat pouze v případě, že 
důvody pro udělení ISP nastaly až v průběhu semestru.  
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