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Å PATNÃ• STUDENTKA?
NedÄ›le, 07 zÃ¡Å™Ã- 2014

Dobrý den, chtÄ›l bych poÅ¾ádat o radu. Má dcera, které bude v listopadu tohoto roku 26 let, neudÄ›lala zkou&scaron;ky
na magistru a sdÄ›lila mi, Å¾e je bude opakovat aÅ¾ pÅ™í&scaron;tí rok. Zapsala se proto opÄ›t do studií na rok 2014/2015 a
dala vÄ›dÄ›t, Å¾e alimenty musím platit do jejich narozenin. S tím já nemám Å¾ádný problém, ale zajímalo by mÄ›, jak to
vlastnÄ› je, kdyÅ¾ jde pouze ke zkou&scaron;ce - na obhajobu - v únoru...

Jak je to tedy vlastnÄ› je? PÅ™eci kvÅ¯li opakování zkouky nebude studovat znovu celý rok? Jinak - to potrvzení donesla,
zapsána zas na rok 2014/2015.. A tak nevím - je moÅ¾né, Å¾e &scaron;kolu nebude nav&scaron;tÄ›vovat, pÅ¯jde jen na tu
zkou&scaron;ku, a celé je to pouze jen podvod?
A je velice divné, Å¾e vÅ¾dy pÅ™i ukonÄ•ení Å™ádného studia propadn
bylo i u studia na bakaláÅ™e - opÄ›t neobhájila práci, a tak celý rok navíc opakovala... MÅ¯Å¾ete mi prosím poradit co s
tím?? Myslílm, Å¾e pÅ™i tomhle stylu jejího studia bych mÄ›l od jejích 26 let pÅ™estat platit, protoÅ¾e je pÅ™ece uÅ¾ sama
Å¾ivit, jelikoÅ¾ je momentálnÄ› vystudovaná bakaláÅ™ka. A nevím, proÄ• by kvÅ¯li té jedné zkou&scaron;ce, jak Å™íká, muse
zase opakovat celý roÄ•ník... dÄ›kuju za radu,
MIROSLAV

O D P O V Äš ÄŽ :

Milý Miroslave,

je tedy podle v&scaron;eho dcera ponÄ›kud laxní student - nebo byla nÄ›jak dlouhodobÄ›ji nemocná? Asi by bylo v tomto
pÅ™ípadÄ› dobré dceÅ™i odepsat - a poloÅ¾it jí pár otázek. KonkrétnÄ› tÄ›ch, které pí&scaron;ete sem. Zeptat se, proÄ• zase
studiem shoÅ™ela, jak to bylo a hlavnÄ›, proÄ• by mÄ›la opakovat roÄ•ník. Mj. pokud by Å™ádnÄ› studovala, není její 26. rok
smÄ›rodatný pro ukonÄ•ení studia a mÄ›l byste v tom pÅ™ípadÄ› platit výÅ¾ivné aÅ¾ do skuteÄ•ného ukonÄ•ení jejího studia..
pro zajímavost - z Ä•eho se skládá magisterská zkou&scaron;ka:

- obhajoba diplomové práce
- zkou&scaron;ka z odborné problematiky související se studovaným oborem a zamÄ›Å™ením diplomové práce
Student se
pÅ™ihla&scaron;uje ke státní závÄ›reÄ•né zkou&scaron;ce v rámci dÄ›kanem stanovených termínÅ¯ konání státních
závÄ›reÄ•ných zkou&scaron;ek podáním pÅ™ihlá&scaron;ky v termínu urÄ•eném harmonogramem pÅ™íslu&scaron;ného
akademického roku. Pokud student není schopen odevzdat diplomovou práci ve stanoveném termínu, mÅ¯Å¾e mu na
základÄ› jeho omluvy dÄ›kan fakulty stanovit náhradní termín odevzdání diplomové práce. Studentovi, který diplomovou
práci neodevzdá ani po druhém zápisu pÅ™edmÄ›tu "Diplomová práce", se ukonÄ•uje studium...
Tohle je jen pro
orientaci - nevím, jakou &scaron;kolu va&scaron;e dcerka studovala, ale v podstatÄ› to bude na v&scaron;ech
&scaron;kolách podobné. TakÅ¾e doporuÄ•uju to konkrétnÄ› zjistit, nepÅ¯jde-li to osobnÄ› Ä•i telefonem, po&scaron;lete to
doporuÄ•eným dopisem. Pokud ani to nezabere, poÅ¾ádejte soud, který o výÅ¾ivném rozhodl, o jeho ukonÄ•ení - s tím, Å¾e
nemáte potÅ™ebné informace o studiu své dcery. d@niela
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