
Uznávání zápočtů a zkoušek v akademickém roce 2020/2021 

Veškeré žádosti týkající se předmětů vyučovaných v zimním semestru je třeba podat nejpozději do 

11.10.2020 a žádosti týkající se předmětů vyučovaných v letním semestru nejpozději do 21.2.2021. 

Zápočty 

1. Lze uznat pouze zápočty získané na ČZU, a to z následujících předmětů: 

 Matematika – TAE31E – zápočty získané za testy v Moodle, tj. zápočty s datem 

16.12.2019. 

 Matematická logika a grafy – lze uznat zápočty pouze studentům prezenční formy, a to 

zápočty s datem před 3.2.2020. Studentům kombinované formy nelze zápočet uznat. 

 Algoritmické a numerické výpočty – studentům prezenční formy lze uznat zápočty 

s datem před 5.2.2020, studentům kombinované formy budou zápočty zapsány 

v zápočtovém týdnu 

 Matematika – TAE24E, TAE42E, TAE74E, TAE76E – zápočty získané za testy 

v Moodle, tj. zápočty s datem 27.4.2020, 4.5.2020, 11.5.2020 (tzn. nelze uznat zápočty 

s datem 16.6.2020) 

 Výpočetní metody, Početní metody – TAA02E, TAA72E, TAA03E, TAA73E, TAA74E – 

zápočty získané za testy v Moodle, tj. zápočty s datem 27.4.2020 a 11.5.2020 

 Matematika – TAE21E – zápočty se neuznávají 

O získané zápočty z jiných předmětů není třeba žádat, budou zapsány automaticky. 

2. Žádosti o uznání zápočtu podávejte elektronicky  v Moodle https://projekty2.czu.cz v sekci 

Technická fakulta → Matematika → Sekretariát katedry matematiky. Najdete zde vzor žádosti 

a místo, kam žádost vložit. 

3. Žádosti, které budou splňovat veškeré podmínky, budou uznány, což bude uvedeno jako 

komentář u vaší žádosti.  

4. Uznané zápočty budou do UIS zapsány v zápočtovém týdnu. 

Zkoušky 

1. Zkoušku získanou na ČZU lze uznat, pokud od jejího složení ke dni podání žádosti neuběhlo 

více než 5 let. 

2. Zkoušku získanou na jiné vysoké škole než ČZU lze uznat, pokud od jejího složení ke dni 

podání žádosti neuběhlo více než 5 let a pokud tato zkoušky není z úspěšně ukončeného 

studia, které vedlo k získání vysokoškolské kvalifikace (viz čl. 15 Studijního a zkušebního 

řádu ČZU). 

3. Žádosti o uznání zkoušky podávejte elektronicky v Moodle https://projekty2.czu.cz v sekci 

Technická fakulta → Matematika → Sekretariát katedry matematiky  do příslušného úkolu 

podle přiloženého vzoru. 

4. Nedílnou součásti žádosti o uznání zkoušky z jiné vysoké školy je sylabus předmětů, 

vystudovaných na jiné škole, které slouží jako podklad pro uznání zkoušky na ČZU a 

potvrzený výpis známek z jiné vysoké školy. 

5. Žádosti, které budou splňovat veškeré podmínky, budou uznány, což bude uvedeno jako 

komentář u vaší žádosti. 

6. Uznané zkoušky budou do UIS zapsány v prvním týdnu zkouškového období. 

 

V Praze dne 22.9.2020      doc. RNDr. Přemysl jedlička, Ph.D. 

              vedoucí katedry matematiky 
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