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Opatření děkana Lékařské fakulty č. 8/2017 

ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity a 

vyhotovování závěrečných prací v cizím jazyce 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách"), vydávám toto opatření. 

Část první 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ve znění účinném od 1. 9. 2017 upravuje pravidla studia
ve studijních programech akreditovaných na Masarykově univerzitě, uskutečňovaných jejími fakultami.

(2) Toto opatření vydává děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen LF MU) za účelem realizace
ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity.

(3) Ustanovení tohoto opatření navazují zejména na Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity a zákon o
vysokých školách.

(4) Při aplikaci tohoto opatření nesmí docházet k diskriminaci nebo vyloučení, zejména z hlediska pohlaví,
věku, rasy, jazyka, původu, národnosti, náboženství nebo smýšlení.

Čl. li. 

Výkladová ustanovení 

(1) Pro účely tohoto opatření je závěrečnou prací myšlena bakalářská práce, diplomová práce a rigorózní práce
předkládaná na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

(2) Pro účely tohoto opatření je vedoucím práce myšlen vedoucí bakalářské nebo diplomové práce
předkládané na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a školitel (ve smyslu čl. 28 SZŘ MU) studenta
studujícího na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v doktorském studijním programu.

Část druhá 

Čl. Ill. 

Závěrečné práce v cizím jazyce 

(1) Závěrečné práce mohou být s ohledem na své zaměření a zájem studenta předkládány, vedle českého
a slovenského jazyka, v anglickém jazyce.

(2) Možnost předložení závěrečné práce v anglickém jazyce podléhá písemnému schválení vedoucím práce.

(3) Je-li závěrečná práce napsána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, bude titulní strana
vypracována ve dvojím vyhotovení - nejprve v českém jazyce a následně v příslušném cizím jazyce.
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Část třetí 

Závěrečná ustanovení 

Čl. IV. 

Platnost a účinnost 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření a aktualizací tohoto opatření je pověřeno Studijní
oddělení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

(2) Kontrolu dodržování tohoto opatření provádějí proděkan pro výuku v klinických oborech, proděkan pro
výuku v preklinických oborech, proděkan pro zubní lékařství a proděkan pro nelékařské obory.

(3) ÚČINNOSTÍ TOHOTO OPATŘENÍ SE ZRUŠUJE OPATŘENÍ DEKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY Č. 6/2017.

(4) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

(S) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 16.10.2017

V Brně 

Dne 10. října 2017 


