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SMĚRNICE REKTORA Č. 34/2005 

 
 
 

K VÝUCE ANGLIČTINY, HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ  
A TĚLESNÉ VÝCHOVY 

 
  

                                 
Článek 1 

 
1. Vysoké učení technické v Brně ve snaze zvýšit minimální jazykovou kompetenci absolventů 

bakalářských studijních programů zavádí do bakalářských studijních plánů standardizovanou 
výuku anglického jazyka.  

 
2. Ve snaze harmonizovat a zefektivnit výuku humanitních předmětů zavádí VUT minimální 

jednotný počet a formu humanitních předmětů ve smyslu Rozhodnutí rektora č. 03/2004. 
 
3. Výuka tělesné výchovy na Vysokém učení technickém v Brně má jednotnou formu 

nepovinného předmětu. 
 
 

Článek 2 
Výuka standardizované angličtiny a dalších cizích jazyků 

 
1. Vysoké učení technické v Brně umožňuje studentům v rámci bakalářských studijních 

programů absolvovat bezplatně výuku cizího jazyka v rozsahu 2 hodiny týdně, 4 semestry, 6 
kreditů. 

 
2. Od akademického roku 2005/06 zavádí VUT v bakalářských studijních programech povinný 

předmět „Angličtina“ v rozsahu 2 hodiny týdně, 4 semestry, 6 kreditů a zakončený zkouškou. 
Výuka bude probíhat standardně ve druhém až pátém semestru a začíná pro studenty prvního 



ročníku letním semestrem akademického roku 2005/06. Výjimky v časovém plánu fakulty 
povoluje rektor. 

 
3. Kredity lze rozdělit do jednotlivých semestrů na základě udělení zápočtů. Předmět 

„Angličtina“ je zakončen zkouškou na úrovni B1 nebo B1 mírně nižší1. Úroveň zkoušky si 
volí student před přihlášením ke zkoušce a je závazná. Začátečníci si mohou doplnit svoje 
znalosti i jinou formou (individuální kurzy, celoživotní vzdělávání apod.).  

 
4. Pokud student vykonal zkoušku na úrovni B1 mírně nižší, může kdykoliv během studia 

vykonat zkoušku na úrovni B1. Způsob přihlašování k této zkoušce určí fakulta a její nová 
klasifikace nahrazuje klasifikaci původní. V dodatku k diplomu bude úroveň zkoušky B1 
vyznačena. 

 
5. Studentům, kteří úspěšně složí zkoušku z „Angličtiny“ na úrovni B1 dříve (podle studijního 

plánu před zahájením výuky nebo v jejím průběhu) nebo kteří se prokáží osvědčením ne 
starším čtyř let od získání úrovně alespoň B1 z anglického jazyka a jimž fakulta toto 
osvědčení uzná, umožní VUT studovat bez poplatku do souhrnného celkového rozsahu 2 
hodiny týdně, 4 semestry vyšší úroveň angličtiny, odbornou angličtinu nebo jiný cizí jazyk 
podle zájmů studentů a možností kateder jazyků. Tento jazyk je nepovinný s kreditovým 
ohodnocením 1,5 kreditu/semestr. 

 
6. Do žádosti o akreditaci a reakreditaci nových bakalářských studijních programů je nutné do 

studijního plánu zahrnout předmět „Angličtina“ s obsahovou náplní úrovně B1 v rozsahu 2 
hodiny týdně, 4 semestry, zakončení zkouškou, 6 kreditů. Tyto kredity mohou převyšovat 
minimální počet kreditů stanovených pro absolvování studijního programu. 

 
7. V probíhajících akreditovaných bakalářských studijních programech standardizovaná 

angličtina nahradí či doplní pro studenty nastupující v akademickém roce 2005/06 dosavadní 
výuku cizích jazyků. Tuto změnu v současných akreditovaných studijních programech 
projedná děkan v akademickém senátu fakulty a předloží vědecké radě fakulty v dostatečném 
předstihu ke schválení. Změna bude oznámena Akreditační komisi cestou rektorátu. Tyto 
kredity mohou převyšovat minimální počet kreditů stanovených pro absolvování studijního 
programu. 

 
8. Podmínkou absolvování magisterských studijních programů je od akademického roku 

2009/10 zkouška z „Angličtiny“ na úrovni B1. 
 
 

Článek 3 
Financování výuky cizích jazyků 

 
1. Nárůst finančních prostředků (počtu učitelů kateder jazyků) v důsledku zavedení 

standardizované výuky angličtiny na VUT bude v přechodné době financován z rozvojových 
projektů MŠMT a poté z dalších zdrojů. 

 
2. Financování ostatních vzdělávacích činností kateder jazyků se nemění. 

 
 

                                                           
1 Podle referenčních úrovní a hodnotících deskriptorů Společného evropského referenčního rámce pro výuku, studium 
a hodnocení cizích jazyků, který vytvořil Council of Europe, označuje úroveň B1 samostatného uživatele jazyka (pokročilý, 
Intermediate). Úrovní B1mírně nižší se rozumí střední pokročilost (Pre-Intermediate). 



Článek 4 
Výuka humanitních předmětů 

 
1. Do žádosti o akreditaci a reakreditaci nových bakalářských studijních programů je nutno do 

studijního plánu zahrnout alespoň jeden z humanitních předmětů podle Rozhodnutí rektora č. 
03/2004. Počet kreditů této výuky může převyšovat minimální počet kreditů stanovených pro 
absolvování studijního programu. 

 
2. V probíhajících akreditovaných bakalářských studijních programech nahradí, rozšíří či 

doplní tyto předměty dosavadní výuku humanitních předmětů. Případnou změnu v 
současných akreditovaných studijních programech projedná děkan fakulty v akademickém 
senátu fakulty a předloží vědecké radě fakulty v dostatečném předstihu ke schválení. Změna 
bude oznámena Akreditační komisi cestou rektorátu. Počet kreditů této výuky může 
převyšovat minimální počet kreditů stanovených pro absolvování studijního programu. 

 
Článek 5 

 
Výuka tělesné výchovy 

 
1. Součástí studijního plánu studijních programů na VUT je výuka nepovinného předmětu 

„Tělesná výchova“ bez kreditového ohodnocení.  
 
2. Za rozsah a nabídku sportů v předmětu „Tělesná výchova“ odpovídá ředitel Centra 

sportovních aktivit VUT rektorovi. 
 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výuka ostatních cizích jazyků v bakalářských studijních programech a výuka cizích jazyků v 

magisterských a doktorských studijních programech zůstává touto Směrnicí nedotčena. 
Výuka dalších humanitních předmětů ve studijních programech zůstává touto Směrnicí 
nedotčena. 

 
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. 
 
 
 
 
 
 

Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. 
 


