
 

Pravidla uznávání 
předmětů mezi programy 
Modelové příklady a jejich technická realizace 

 
Pozn.: Příklady uznání jsou pro lepší srozumitelnost uvedeny pro konkrétní předměty, 
ale lze je zobecnit na jakýkoli jiný předmět dle uznávací tabulky (viz níže). 
 

Příklady splněných 
a	uznávaných předmětů Technická realizace 

BI-XXX ⇔ BI-YYY.21 

Žádáte-li o uznání jakéhokoli předmětu typu „jeden za jeden“, 
bude vám na základě vámi již splněného předmětu uznán 
zastoupený předmět jako splněný, a to s počtem kreditů 
původního předmětu. 

BI-MLO 
BI-ZDM 

⇒ BI-DML.21 

 

Máte-li splněné předměty BI-MLO a BI-ZDM, požádáte o uznání 
předmětu BI-DML.21. V případě uznání získáte počet kreditů 
odpovídající předmětu BI-DML.21. 
 

Máte-li splněný pouze jeden z předmětů a druhý předmět už 
nemůžete absolvovat, musíte si zapsat a splnit předmět BI-
DML.21. 
 

BI-SSB  
+zkoušení 

⇒ BI-ZSB.21 
BI-ASB.21 

 

Máte-li splněný předmět BI-SSB, podáte žádost na Studijní 
oddělení, které vám o tom vydá potvrzení. S ním se necháte 
přezkoušet příslušným vyučujícím, který Studijnímu oddělení 
potvrdí, že jste uspěl. Pak vám budou uznány předměty 
BI-ZSB.21 a BI-ASB.21 (s počtem kreditů za tyto 2 předměty). 
 

BI-ZSB.21 
+zkoušení 

⇒ BI-SSB 

Máte-li splněný předmět BI-ZSB.21, podáte žádost na Studijní 
oddělení, které vám o tom vydá potvrzení. S ním se necháte 
přezkoušet příslušným vyučujícím, který Studijnímu oddělení 
potvrdí, že jste uspěl. Pak vám bude uznán předmět BI-SSB. 

Upozornění 
 
Takto uznané kredity nejsou považovány za kredity získané v daném semestru či 
akademickém roce, tedy se nezapočítávají do minimálního počtu získaných 
kreditů nutného pro pokračování ve studiu. Započítávají se pouze do celkového 
součtu získaných kreditů, který je potřeba získat za celé studium (pro bakalářský 
program to znamená 180 kreditů). 

 



 

Uznávací tabulka 

Tabulka určuje pravidla pro uznávání předmětů mezi starým a novým bakalářským 
programem Informatika. Technická realizace uznávání je popsána výše. 
 
Předměty jsou mezi programy vzájemně uznatelné podle následujících pravidel: 
 

• Předměty se stejnou zkratkou (ale rozdílnou „příponou“) jsou ekvivalentní 
a	oboustranně uznatelné, např. předmět BI-PA1 a BI-PA1.21. 

• Ostatní předměty se uznávají podle této tabulky. Lze uznat i jeden předmět za 
dva, dva za jeden nebo dozkoušet. 

 
starý 
předmět  nový 

předmět 
starý 
předmět  nový 

předmět 
starý 
předmět  nový 

předmět 
ekvivalence uznání starý na nový uznání nový na starý 

BI-BEZ ⇔ BI-KAB.21       

BI-CAO ⇔ BI-TZP.21       

BI-DPR ⇔ BI-TDP.21       

BI-EMP ⇔ BI-EPP.21       

BI-FMU ⇔ BI-FBI.21       

BI-MIK ⇔ BI-FEM.21       

BI-PS1 ⇔ BI-UOS.21       

BI-S1.2 ⇔ BI-SWI.21       

BI-VZD ⇔ BI-ML1.21       

BI-XML ⇔ BI-MDF.21       

   BI-LIN ⇒ BI-LA1.21 BI-LIN ⇐ BI-LA1.21  
BI-LA2.21 

   BI-ZMA ⇒ BI-MA1.21 BI-ZMA ⇐ BI-MA1.21 
BI-MA2.21 

   BI-MLO 
BI-ZDM 

⇒ BI-DML.21 BI-ZDM ⇐ BI-DML.21 
BI-MA2.21 

   BI-SSB  
+zkoušení 

⇒ BI-ZSB.21 
BI-ASB.21 BI-MLO ⇐ BI-DML.21  

BI-LOG.21 

      BI-SSB ⇐ BI-ZSB.21 
BI-ASB.21 

      BI-SSB ⇐ BI-ZSB.21 
+zkoušení 

      BI-SSB ⇐ BI-ASB.21 
+zkoušení 

 


