
Stanovisko MŠMT k novelizovanému ustanovení § 102 odst. 4 školského zákona  

– povinnost jmenovat od školního roku 2017/2018 členem zkušební komise  

pro absolutorium odborníka z praxe 

 

 

§ 102 odst. 4 školského zákona:  

(4) Zkušební komise má stálé a další členy, předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší 

odborné školy nebo vysoké školy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a vedoucí 

učitel studijní skupiny. Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu, přísedící, který 

vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent. 

Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Ustanovení § 74 

odst. 9 a 10 se použije obdobně.  

§ 74 odst. 9 a 10 školského zákona: 

(9) Předseda zkušební komise 

a) řídí práci zkušební komise a odpovídá za její činnost, 

b) odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci, 

c) je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky v případě, že žák použil nedovolené pomůcky nebo 

průběh zkoušky jinak vážně narušil; o vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne předseda zkušební 

komise bezprostředně, 

d) oznamuje žákovi hodnocení jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky. 

(10) Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů 

zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. 

Zákonem č. 101/2017 Sb. došlo ke změně ustanovení § 102 odst. 4 školského zákona, kterým 

je upraveno složení zkušební komise pro absolutorium při ukončování vyššího odborného 

vzdělávání. Nově je řádným a povinným dalším členem zkušební komise tzv. odborník 

z praxe, zatímco dosud byla jeho účast při práci zkušební komise vymezena pouze 

fakultativně.   

Absolutorium ve vyšší odborné škole se skládá dle § 102 odst. 1 školského zákona ze zkoušky 

z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Odborník  

z praxe je – spolu s učitelem příslušného předmětu (zkoušejícím), přísedícím, vedoucím 

absolventské práce a oponentem práce – řádným dalším členem zkušební komise, jeho 

funkce není slučitelná s jinou funkcí dalšího člena.   

Odborník z praxe jako člen zkušební komise, který také rozhoduje o klasifikaci 

studenta, se uplatní u zkoušky z odborných předmětů a při obhajobě absolventské 

práce. Jeho přítomnost při zkoušce z cizího jazyka je možná (absolutorium je s výjimkou 

jednání zkušební komise o hodnocení studenta veřejné), nicméně máme za to, že stejně jako 

vedoucí a oponent absolventské práce se odborník z praxe neúčastní hodnocení zkoušky 

z cizího jazyka.  

K často kladenému dotazu, zda může být odborníkem z praxe jmenován např. externí 

pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost vyšší odborné školy, 

který je současně odborníkem z praxe, uvádíme, že zákon toto explicitně nestanoví. Analogii 

spatřujeme v ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve 

středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři 
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absolutoriem: „Odborníkem z praxe se rozumí ten, kdo vykonává činnost související s daným 

nebo příbuzným oborem vzdělání, v němž se závěrečná zkouška koná.“  

Není tedy podstatné, zda odborník z praxe současně vykonává přímou pedagogickou činnost 

v dané škole, nebo nikoli, ale za rozhodující považujeme skutečnost, že kromě výuky musí 

vykonávat činnost (zaměstnání, živnost, působení v akademické sféře apod.) související 

s daným nebo příbuzným vzdělávacím programem, v němž se absolutorium koná. 

Na odborníka z praxe se vztahuje ustanovení § 184 odst. 1 školského zákona, tj. jeho účast 

ve zkušební komisi je úkonem v obecném zájmu a zaměstnavatel ho musí na základě 

jmenování za dalšího člena komise pro absolutorium na nezbytně dlouhou dobu uvolnit. 

Odborníkovi z praxe – stejně jako všem dalším členům zkušební komise – nenáleží žádná 

fixní odměna stanovená prováděcím právním předpisem.  

 

 

 


