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Vydávání dokladů o absolvování studia,
programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení
na Univerzitě Palackého v Olomouci
Článek I
Úvodní ustanovení
Tato směrnice se vydává za účelem stanovení
závazné obsahové a formální podoby dokladů o absolvování studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení (dále jen
„programů“) uskutečňovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“), vydávaných v souladu s ust. § 57, § 60 odst. 2 a § 60a odst. 2 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“).

– Oddělením pro podporu dalšího vzdělávání
(dále jen „OPDV“) nebo jiným pracovištěm
UP.
Osvědčení může být doplněno dodatkem – např.
výpisem absolvovaných disciplín, zkoušek, zpřesňujícím popisem získaných kompetencí apod.
6. Osvědčení je dále vystavováno jako doklad o absolvování studia v mezinárodně uznávaném kurzu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů
nebo absolventů zahraniční vysoké školy, který
může veřejná vysoká škola v rámci své vzdělávací činnosti bezplatně nebo za úplatu poskytovat
(ust. § 60a zákona).

Článek II
Doklady o absolvování programů

Článek III
Forma vyhotovení a odpovědnost

1. Za doklady o absolvování programů se v této
směrnici považují:
– vysokoškolský diplom,
– dodatek k diplomu,
– osvědčení.
2. Vysokoškolský diplom je doklad o absolvování:
– bakalářského studijního programu,
– magisterského studijního programu,
– magisterského studijního programu se státní
rigorózní zkouškou,
– doktorského studijního programu,
– státní rigorózní zkoušky.
3. Dodatek k diplomu je vystavován jako příloha
k diplomu a dokládá absolvování:
– bakalářského studijního programu,
– magisterského studijního programu,
– magisterského studijního programu se státní
rigorózní zkouškou,
– doktorského studijního programu.
4. Osvědčení je vystavováno jako doklad:
– při nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“
(v souladu s ust. § 99 odst. 10 zákona),
– o dodatečném přiznání titulu dřívějším absolventům UP, kteří absolvovali studijní programy odpovídající magisterským studijním
programům.
5. Osvědčení je dále vystavováno jako doklad o absolvování programu celoživotního vzdělávání
podle § 60 zákona uskutečňovaném:
– fakultou nebo její součástí,
– Univerzitou třetího věku (dále jen „U3V“),

1. Vzory diplomů a osvědčení, vydávaných v souladu s čl. II této směrnice, jsou přílohou této směrnice. Jejich použití všemi fakultami UP i dalšími
pracovišti UP je závazné, a to jak z hlediska obsahového, tak i formálního (typograﬁckého).
2. Vzory diplomů a osvědčení, jež jsou přílohami
této směrnice, jsou vytvořeny také v elektronické
podobě a tvoří základ elektronických šablon pro
jednotlivé fakulty.
3. Dodatek k diplomu musí být z hlediska obsahového i formálního v souladu s modelem navrženým
Radou Evropy, Evropskou komisí a UNESCO/
CEPES, publikovaným na stránkách DG Education and Training Evropské komise.
4. Za správnost výběru a použití adekvátního typu
dokladu o absolvování programu odpovídá vedoucí studijního oddělení příslušné fakulty,
ředitel/ka U3V, vedoucí OPDV, případně jiný zaměstnanec určený děkanem fakulty, ředitelem/
kou U3V, vedoucí/m OPDV nebo jiného pracoviště UP.
5. Za kontrolu naplnění a správnost proměnných
údajů na dokladu o absolvování studia odpovídá
příslušný referent (studijního oddělení příslušné
fakulty, U3V, OPDV, celoživotního vzdělávání
na příslušné fakultě apod.) nebo jiný pověřený
zaměstnanec fakulty nebo UP. Uvedení referenti
nebo jiní pověření zaměstnanci fakult odpovídají za to, že do textu diplomu a osvědčení nebude
vkládán text nad rámec vzorů a do dodatku k diplomu nebude vkládán text nad rámec náležitostí
uvedených v modelu navrženém Radou Evropy,
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Evropskou komisí a UNESCO/CEPES, publikovaném na stránkách DG Education and Training
Evropské komise.
6. Za předání děkanem (nebo pověřeným vedoucím
pracoviště UP) podepsaných dokladů o absolvování studia spolu s jejich seznamem rektorovi UP
odpovídá vedoucí studijního oddělení, ředitel/ka
U3V, vedoucí OPDV, vedoucí celoživotního vzdělávání příslušné fakulty nebo zaměstnanec odpovědný za vedení příslušné studijní agendy.
7. Na diplomu či osvědčení jsou u jména absolventa
uvedeny tituly, které již dříve získal.

funkcích v době vydání originálu) uvedena zkratka „v. r.“. Druhopis diplomu podepisuje pouze
děkan příslušné fakulty.
4. Na druhopisu dodatku k diplomu je za jménem
děkana (působícího v dané funkci v době vydání
originálu) uvedena zkratka „v. r.“. Druhopis dodatku k diplomu podepisuje děkan příslušné fakulty.
5. Na druhopisu osvědčení je za jmény rektora UP
a osoby oprávněné k podpisu osvědčení(působících v daných funkcích v době vydání originálu)
uvedena zkratka „v. r.“. Druhopis osvědčení podepisuje pouze osoba oprávněná k podpisu osvědčení.

Článek IV
Druhopisy
1. Na základě žádosti absolventa vydá vedoucí
studijního oddělení příslušné fakulty, ředitel/ka
U3V, vedoucí OPDV, případně jiný zaměstnanec
určený děkanem fakulty, ředitelem/kou U3V, vedoucí/m OPDV nebo jiného pracoviště UP druhopis diplomu, dodatku k diplomu nebo osvědčení.
2. Druhopis diplomu, dodatku k diplomu a osvědčení má stejné náležitosti a formu jako originál
uvedených dokladů, oproti originálu je na přední straně uvedeno, že se jedná o druhopis, a to
ve formě nadpisu v následující podobě: „DRUHOPIS“, na zadní straně je uvedeno: „Tento druhopis souhlasí s originálem.“ a datum vystavení
druhopisu.
3. Na druhopisu diplomu je za jmény rektora UP
a děkana příslušné fakulty (působících v daných

Článek V
Závěrečná ustanovení
1. Přílohy č. 1–13: Vzory příslušných dokladů o absolvování studia.
(Pro tisk bude použit font Times New Roman; diplomy se tisknou na šířku, osvědčení na výšku).
2. Rektor UP může doplnit přílohy dle aktuální potřeby bez nutnosti novelizovat směrnici.
3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jejího zveřejnění na oﬁciálních internetových stránkách UP, tj.
druhým dnem od nabytí platnosti.
4. Touto směrnicí se ruší směrnice rektorky UP č.B304/4-SR Vydávání dokladů o absolvování studia
na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V Olomouci dne 14. března 2011

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
rektor UP

Přílohy č. 1–13: Vzory příslušných dokladů o absolvování studia
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Příloha č. 1

Diplom pro absolventy
bakalářského studijního programu

ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu
..... (číslo studijního programu) ........ (název studijního programu) *)
ve studijním oboru/studijních oborech ...... (název oboru/ů) *)
na .......... fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 45 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů, se mu/jí uděluje
akademický titul „bakalář“ ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem.

L. S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text

*
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Příloha č. 2

Diplom s vyznamenáním
pro absolventy bakalářského studijního programu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním studiem v bakalářském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ......... (název studijního programu) *)
ve studijním oboru / studijních oborech ..... (název oboru/ů) *)
na ........... fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 45 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, se mu/jí uděluje
akademický titul „bakalář“ ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

*

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text
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Příloha č. 3

Diplom
pro absolventy magisterského studijního programu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ........ (název studijního programu) *)
ve studijním oboru / studijních oborech ..... (název oboru/ů) *)
na .......... fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 46 odst. 4 písm. g)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
se mu/jí uděluje
akademický titul „magistr“ ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text

*
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Příloha č. 4

Diplom s vyznamenáním
pro absolventy magisterského studijního programu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním studiem v magisterském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ......... (název studijního programu) *)
ve studijním oboru / studijních oborech ...... (název oboru/ů) *)
na ........... fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 46 odst. 4 písm. g)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
se mu/jí uděluje
akademický titul „magistr“ ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text

*
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Příloha č. 5

Diplom pro absolventy
magisterského studijního programu s rigorózní zkouškou
(Všeobecné lékařství)
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ........ (název studijního programu) *)
ve studijním oboru ...... (název oboru) *)
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 46 odst. 4 písm. c)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
se mu/jí uděluje
akademický titul „doktor medicíny“ ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

*

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text
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Příloha č. 6

Diplom s vyznamenáním
pro absolventy magisterského studijního programu
s rigorózní zkouškou (Všeobecné lékařství)
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním studiem v magisterském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ........ (název studijního programu) *)
ve studijním oboru ......(název oboru) *)
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 46 odst. 4 písm. c)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdních předpisů,
se mu/jí uděluje
akademický titul „doktor medicíny“ ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

*

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text
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Příloha č. 7

Diplom pro absolventy
doktorského studijního programu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
ukončil/a úspěšně studium v doktorském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ........ (název studijního programu) *)
ve studijním oboru ...... (název oboru) *)
na ........... fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, se mu/jí uděluje
akademický titul „doktor“/„doktor teologie“ ve zkratce „Ph.D.“/„Th.D.“ uváděné za jménem.

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

*

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text
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Příloha č. 8

Diplom pro absolventy státní rigorózní zkoušky,
kteří dříve absolvovali magisterský studijní program
ukončovaný státní magisterskou zkouškou
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

DIPLOM
Č. .....

TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a (den, měsíc rok), .... (místo narození – obec)

vykonal/a dne ......(den, měsíc, rok konání státní rigorózní zkoušky) 1) státní rigorózní zkoušku v oblasti
studijního programu
............... (číselný kód a název studijního programu) 1)
ve studijním oboru ............................... (název studijního oboru) 1)
na ........... fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 46 odst. 5 písm....... zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se mu/jí
uděluje
akademický titul „......“ ve zkratce „.………..“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne .......... (den, měsíc, rok) 1)

1

) Netiskne se. Uvede se odpovídající text
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Příloha č. 9

Osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

č. ..... /..../ 20.. -.. 1)

OSVĚDČENÍ

o absolvování programu celoživotního vzdělávání
Titul JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a ......(den, měsíc, rok), ....... (místo narození – obec)
ukončil(a) studium v programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
na ............ fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvováním ................ 2)
............................................ 1) (název vzdělávacího projektu)
a vykonal/a závěrečnou zkoušku
1.
z
...........
dne . . . . . . . . . . .
2.
z
...........
dne . . . . . . . . . . .
3.
z
...........
dne . . . . . . . . . . .
4.
z
...........
dne . . . . . . . . . . .

s prospěchem . . . . . . . . .
s prospěchem . . . . . . . . .
s prospěchem . . . . . . . . .
s prospěchem . . . . . . . . .

Obhájil/a závěrečnou práci na téma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dne . . . . . . . . . . .
s prospěchem . . . . . . . . .
Celkový prospěch u závěrečné zkoušky:

..............

Absolvováním výše uvedeného vzdělávacího programu v rozsahu . . . . . (let, semestrů, hodin) jmenovaný/á
získal/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . způsobilost k . . . . . . . . . . . . . . . . . . v souladu se zákonem (vyhláškou, akreditací
apod.)č. . . . . . . . . . ./. . . . .
L.S.
Jméno, příjmení, titulatura 1, 3)
rektor

Jméno, příjmení, titulatura 1)
děkan (řed. U3V, vedoucí OPDV
nebo jiného pracoviště UP)

V Olomouci dne . . . . . . . . . (den, měsíc, rok) 1)
Netiskne se:
1

) doplnit povinně
) doplnit, modiﬁkovat nebo vynechat v rozsahu daném akreditací, učebním plánem, proﬁlem absolventa v souladu se
souvisejícími právními dokumenty
1, 3
) doplnit povinně statutárního zástupce smluvního subjektu v případě, že se vzdělávací projekt realizuje na základě
smlouvy o spolupráci, např. jako ﬁremní vzdělávání apod.
2
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Příloha č. 10

Diplom pro absolventy
magisterského studijního programu
s rigorózní zkouškou (Zubní lékařství)
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ........ (název studijního programu) *)
ve studijním oboru ...... (název oboru) *)
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 46 odst. 4 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
se mu/jí uděluje
akademický titul „doktor zubního lékařství“ ve zkratce „MDDr.“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení, titulatura
rektor

Jméno, příjmení, titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text

*
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Směrnice rektora UP č. B3-11/3
Příloha č. 11

Diplom s vyznamenáním
pro absolventy magisterského studijního programu
s rigorózní zkouškou (Zubní lékařství)
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Č. ......

DIPLOM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)
získal/a vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním studiem v magisterském studijním programu
...... (číslo studijního programu) ........ (název studijního programu) *)
ve studijním oboru ...... (název oboru) *)
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle § 46 odst. 4 písm. d)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
se mu/jí uděluje
akademický titul „doktor zubního lékařství“ ve zkratce „MDDr.“ uváděné před jménem.

L.S.

Jméno, příjmení, titulatura
rektor

Jméno, příjmení, titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text

*
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Směrnice rektora UP č. B3-11/3
Příloha č. 12

Osvědčení o přiznání akademického titulu
ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Ev. č. ......

OSVĚDČENÍ
o přiznání akademického titulu
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
narozen/a .... (den, měsíc, rok), ...... (místo narození – obec)

který/á ukončil/a vysokoškolské studium před 1. červencem 1990 a nebyl mu/jí přiznán akademický titul,
stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy podle dřívějších předpisů, je oprávněn/a v souladu s ust. § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a v souladu s ust. § 99 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, užívat
od 1. července 1990
akademický titul „magistr“
(ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).

L.S.

Jméno, příjmení a titulatura
rektor

Jméno, příjmení a titulatura
děkan

V Olomouci dne ....... (den, měsíc, rok)

) Netiskne se! Uvede se odpovídající text

*
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Příloha č. 13

Dodatek k diplomu
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