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OPATŘENÍ DĚKANA 

č. 01/2014 

Uvádění titulů z předchozího studia absolventa na diplomech  
 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, obecně nestanovuje povinnost uvádět v diplomech 
tituly z předchozího studia absolventa. Podle ustanovení čl. 2 odst. 4 opatření rektora č. 31/2008 
„Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu“ tituly 
udělené podle zákona o vysokých školách z předchozího studia v diplomu uvádět lze.  
 
 

Čl. 1 

Žádost o uvedení titulu  
 
V případě, že student či absolvent vysoké školy podá žádost o uvedení titulu uděleného podle 
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách z předchozího studia v diplomu, bude mu titul 
v diplomu uveden, a to podle níže uvedených pravidel. Tato žádost musí být na studijní oddělení 
(dále jen SO) doručena nejpozději 30 dní před termínem státní závěrečné zkoušky.  
 
 

Čl. 2 

Uvádění titulů z předchozího studia absolventa v diplomech 

 
Pokud absolvent získal ve stejném oboru či oblasti studia více titulů uváděných před jménem, 
uvede se v diplomu pouze titul vyšší. Pokud absolvent získal více různých titulů v různých 
oborech či oblastech studia, uvedou se v diplomu všechny tituly. Pokud absolvent získal totožné 
tituly, uvede se v diplomu vždy pouze jeden. 
 
 

Čl. 3 

Ověřování uděleného titulu z předchozího studia absolventa 

 
1. Student či absolvent předloží SO spolu s žádostí kopii dokladu o předchozím absolvování 

studia a získání titulu(ů) podle zákona o vysokých školách, který(é) žádá uvést v diplomu.  
2. SO ověří na základě předložených dokladů o absolvování studia předmětné tituly v IS UK. 

Pokud nelze tyto údaje ověřit z IS UK, může SO fakulty po žadateli vyžadovat předložení 
originálu příslušného dokladu. 

3. V případě, že žadatel předchozí studium absolvoval na UK, SO ověří tuto skutečnost a žadatel 
doklad o předchozím studiu nepředkládá, stačí předložit pouze žádost o uvedení titulu na 
diplomu.   
 

 
 



Čl. 4 

Předchozí studium na vysoké škole v zahraničí 
 

Tituly z předchozího studia na vysoké škole v zahraničí nemohou být na diplomu absolventa 
uvedeny, protože je možno uvádět jen tituly udělené podle zákona o vysokých školách 
(111/1998 Sb.). V případě uznání rovnocennosti dosaženého zahraničního vzdělání s příslušným  
stupněm vzdělání v České republice je uznáno pouze dané vzdělání, nikoliv titul platný dle výše 
uvedeného zákona. 

 
 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
 

Toto opatření je platné dnem vydání a účinné od 1.2.2014.  
 
Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí 
studijního oddělení.  
 
 
 
 
V Praze dne 15.1.2014 

                                                                                 
 
 
 
          ………………………………………………………………  
                                                                                        prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. děkan fakulty 

 


