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1. PŘEDPISY A PRAVIDLA PLATNÁ PRO STUDENTY BĚHEM ZKOUŠENÍ1 A 

ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ (ZT) 
 

 Během zkoušky/ZT nesmíte mít u sebe nepovolené předměty ani přístup k nim 
(nestanovil-li vyučující výjimku). Mezi takové předměty patří:  

o komunikační zařízení, včetně mobilních telefonů, chytrých hodinek nebo 
jiných elektronických, mobilních, technických nebo počítačových zařízení, 
která umožňují přístup k internetu, e-mailu a/nebo ukládání dat, včetně 
poznámek a fotografií; 

o Veškeré papíry, včetně prázdného papíru 

o Poznámky či jiné učební texty 

o Tašky 

o Kabáty, bundy, vesty/pláštěnky a klobouky/čepice 

  

 Během zkoušky/ZT nesmíte s nikým komunikovat ani se pokoušet komunikovat o 

obsahu zkoušky. To platí před zahájením i po ukončení vlastní zkoušky. To znamená, 

že nesmíte sdílet informace o obsahu zkouškových otázek s jinými studenty nebo 

jinými třetími stranami, ať už osobně nebo elektronicky (včetně sociálních sítí či 

jiných podobných platforem). 

 

 Nesmíte sdílet své odpovědi s jinými studenty nebo třetími stranami, ať už osobně 

nebo elektronicky (včetně sociálních médií, nebo jiných podobných platforem). 

 

 Nesmíte diskutovat o obsahu zkoušky/hodnocení s jinými osobami ani spolupracovat 

s jinými studenty nebo třetími stranami při psaní nebo vypracovávání odpovědí. 

 

 Nesmíte ukládat, přehrávat, zveřejňovat ani pořizovat snímky obrazovky zkušebních 

otázek nebo navrhovaných odpovědí na sociálních sítích, herních nebo podobných 

platformách. 

 

 Nesmíte kopírovat ani se pokoušet kopírovat z práce jiného studenta. 

 

 Nesmíte se podílet na žádném ujednání, na jehož základě by jiná strana prováděla 

vypracování zkoušky vaším jménem. 

 

 
1 Platí pro písemnou, online i ústní formu.  
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 Veškeré práce a odpovědi, které předkládáte, musí být vaše vlastní. 

 

 Při provádění zkoušky nesmíte mít přístup k nepovoleným materiálům. 

 V případě online zkoušky platí stejná pravidla jako v případě prezenční formy v rámci 

campusu a budov UP.  

 

2. SANKCE ZA PORUŠENÍ ZKUŠEBNÍCH PRAVIDEL A PŘEDPISŮ 

 

 Pokud existuje podezření, že jste komunikovali s jinými osobami, měli jste v 

držení nepovolené předměty nebo jste se jakýmkoli jiným způsobem dopustili 

akademického pochybení (například podvodného jednání či plagiátorství), budou 

tyto obavy prošetřeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem, Disciplinárním 

řádem FFUP/UP a Zákonem o vysokých školách (111/1998 Sb. §64 §65). 

 

 Pokud se zkouška koná prostřednictvím některé z online platforem v prezenční 

podobě v rámci campusu UP, jsou studenti povinni přihlásit se k ní z univerzitní 

místnosti a budovy k tomu určené.  

 

 Sankce, které mohou být uděleny za plagiátorství nebo jiné formy akademického 

pochybení a podvodného jednání, zahrnují udělení hodnocení F bez možnosti 

opakovat zkoušku/ZT. V některých případech může porušení těchto pravidel 

vyústit v postoupení případu Disciplinární komisi FF UP a zahájení disciplinárního 

řízení. Disciplinární komise může v závažných případech rozhodnout o vyloučení 

studenta ze studia.  

 

 


