
 

Chci si podat žádost o uznání dříve absolvovaných předmětů. 

Žádost o uznání předmětů lze podat do měsíce od zahájení výuky v zimním semestru, letos 

prodlouženo do 31. října 2022, a to elektronicky prostřednictvím Portálu OU (moje stránka – 

studium – studentské žádosti). 

V poli „přidat novou žádost“ vyberte „žádost o uznání předmětů“. 

V okně se zobrazí všechny předměty 

vašeho aktuálního studijního plánu 

(vlevo – záložka „předm. st. plánu“) 

a seznam předmětů, které jste 

absolvovali v rámci dřívějších studií 

na OU (vpravo – záložka „předm. 

domácí splněné); v pravé části 

zvolte zkratku absolvovaného 

předmětu (předmět se zobrazí 

uprostřed na druhém řádku), v levé 

části pak vyberte předmět aktuálního 

studijního plánu, který chcete uznat (předmět se zobrazí uprostřed na prvním řádku).  

Výběr potvrďte kliknutím na pole „spáruj předměty a přidej k žádosti o uznání“. Vybrané 

předměty pak vidíte níže v sekci „předměty navrhované k uznání“. 

 

 

Tento postup opakujte, dokud nevyberete 

všechny předměty, které chcete uznat. Poté, co 

vyberete všechny předměty, které chcete uznat, 

je nutno žádost potvrdit tlačítkem „PODAT 

ŽÁDOST“.  

 

 



Tímto je žádost podána a v horní části se 

objeví informace s datem a stavem podání 

žádosti („čeká se na přijmutí/ověření žádosti 

studijním oddělením“).  

Spárujete-li nejméně jeden předmět, máte 

možnost rozpracovanou žádost si uložit 

(vlevo pod tlačítkem „podat žádost“); 

v tomto případě se v horní části se objeví 

informace s datem („nepodáno“) a stavem 

žádosti („pouze rozpracovaná a dosud nepodaná žádost“). 

 

Pokud chcete uznat předmět absolvovaný na jiné škole, 

postupujete obdobně, pouze v pravé části zvolíte záložku 

„předm. splněný na cizí škole“; otevře se formulář, v němž 

musíte vyplnit všechny položky týkající se školy a 

absolvovaného předmětu a potvrdit tlačítkem „přidat předmět 

k spárování“.  

 

 

 

 

 

 

V tomto případě musíte doložit, a to nahráním jako 

přílohu k e-žádosti: 

1) absolvování předmětu na jiné škole (např. 

ověřenou kopií indexu, potvrzení o absolvovaných 

předmětech na VŠ, dodatku k diplomu), 

2) sylabus (popis) předmětu. 

 

Stav vyřizování žádosti můžete sledovat na Portálu (moje stránka – studium – studentské 

žádosti). 

Upozorňujeme, že žádosti nelze vyhovět: 

• pokud studium, v jehož rámci jste absolvovali daný předmět, bylo ukončeno před více 

než 5 lety; 

• pokud je uznávaný předmět zakončen zkouškou, kdežto absolvovaný předmět 

zápočtem;  

• v NMgr. studiu nelze uznat jako výběrové předměty, které jste absolvovali v průběhu 

bakalářského studia. 


