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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 103/2016 
Ke stanovení obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání státní 
závěrečné zkoušky a obhajob závěrečných prací 

29. 3. 2016 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále 
jen SZŘ) stanovuji úpravu obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání státní závěrečné 
zkoušky. 
 
1) Řádné ukončení studia v bakalářském a navazujícím magisterském programu upravují § 45 

až § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Podmínky pro konání státních zkoušek 
upravuje § 53 zákona. 

2) Student může konat státní závěrečnou zkoušku, pokud získal ve skladbě předmětů 
předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu 
roků standardní doby studia  a vypracoval a odevzdal v určeném termínu bakalářskou, 
resp. diplomovou práci.  

3) Student může konat obhajobu bakalářské nebo diplomové práce, pokud ji odevzdal a 
zveřejnil podle § 47b zákona a konkretizujícího vnitřního předpisu JU o zveřejňování 
kvalifikačních prací.  

4) Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní 
závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce. 
V případech zvlášť zřetele hodných může děkan na žádost studenta termín složení státní 
závěrečné zkoušky prodloužit. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukončení studia pro 
neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) 
zákona.  

5) Ke státní závěrečné zkoušce je student povinen se závazně přihlásit v termínu stanoveném 
harmonogramem akademického roku. 

6) Vedoucí diplomové práce (bakalářské práce) seznámí studenta s posudkem vedoucího 
práce a s posudkem oponenta nejpozději do 5 dnů před termínem konání státní závěrečné 
zkoušky. Povinností studenta je seznámit se v uvedeném termínu s těmito posudky, 
zpracovat písemné odpovědi na připomínky a otázky obsažené v posudcích vedoucího 
práce a oponenta a předat je zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v den jejího 
konání. 

7) Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce (bakalářské práce) a ústní 
zkoušky z předmětů stanovených studijním programem pro příslušný studijní obor. 
Klasifikuje se obhajoba diplomové práce (bakalářské práce) a každý předmět státní 
závěrečné zkoušky; konečnou klasifikaci obhajoby diplomové práce (bakalářské práce) na 
základě hodnocení vedoucího práce, oponenta a průběhu obhajoby a ústní zkoušky 
z jednotlivých předmětů státní závěrečné zkoušky stanoví zkušební komise. 

8) Státní závěrečná zkouška a její části se klasifikují  známkami: „výborně“, „velmi dobře“, 
„dobře“ a „nevyhověl(a)“. 

9) Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „výborně“, jestliže aritmetický průměr 
známek z jednotlivých částí je nižší než 1,5 a zároveň žádná ze známek nebyla horší než 
„velmi dobře“. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „velmi dobře“, jestliže 
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aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 2,5 a zároveň nejvýše dvě 
z jejích částí byly klasifikovány známkou „dobře“ a žádná z částí nebyla klasifikována 
známkou „nevyhověl(a)“.  Státní zkouška je klasifikována známkou „dobře“, jestliže 
aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je vyšší nebo rovný 2,5 a zároveň žádná 
z částí nebyla klasifikována známkou „nevyhověl(a)“. Je-li některá část státní zkoušky 
hodnocena známkou „nevyhověl(a)“, je celkový výsledek státní zkoušky klasifikován 
známkou „nevyhověl(a)“. 

10) Při opakování státní závěrečné zkoušky v případě neobhájené diplomové práce 
(bakalářské práce) student obhajuje přepracovanou diplomovou práci (bakalářskou práci), 
nově hodnocenou vedoucím práce a oponentem. Pokud student nevyhověl při ústní 
zkoušce z jakéhokoliv předmětu státní závěrečné zkoušky, opakuje pouze tuto ústní 
zkoušku státní závěrečné zkoušky. 

11) Státní závěrečnou zkoušku, popřípadě její části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat 
při splněné podmínek uvedených v odstavci 2. Státní závěrečnou zkoušku lze opakovat 
nejdříve za 3 měsíce po neúspěšné státní závěrečné zkoušce. 

12) Pro obhajoby a uznávání kvalifikačních prací platí, že 
a) Jedna (stejná) kvalifikační práce nemůže být uznána jako bakalářská práce a zároveň 

jako diplomová pro udělení bakalářského a magisterského akademického titulu. 
b) V případě souběžného jednooborového nebo dalšího jednooborového studia, jedna 

práce nemůže být uznána pro udělení bakalářského, resp. magisterského 
akademického titulu ve dvou nebo více různých studijních programech, resp. 
Oborech. 

 

 

PRŮBĚH OBHAJOBY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

1) Datum a čas státní závěrečné zkoušky je pro jednotlivé studenty zveřejněn nejpozději 5 
dnů před termínem státní závěrečné zkoušky v podobě „Sdělení děkana – Harmonogram 
státních závěrečných zkoušek“ na www fakulty v sekci Studenti – Informace pro končící 
ročníky.  

2) Na obhajobu  bakalářské práce a státní závěrečnou zkoušku z předepsaných předmětů 
studijního plánu je vymezena studentovi cca jedna hodina. 

3) Průběh obhajoby bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky je dán následujícím 
postupem: 

a) Student je uveden do zkušební místnosti a tajemníkem představen komisi.  
b) Komise zadá studentovi otázky z jednotlivých předmětů státní závěrečné zkoušky a 

ponechá mu 15 minut času na přípravu.  
c) Po přípravě předstupuje student před komisi a obhajuje bakalářskou práci (15 minut).  
d) Po obhajobě bakalářské práce následuje zkoušení z jednotlivých předmětů státní 

závěrečné zkoušky, kdy student zodpoví připravené otázky (25 minut).  
e) Závěrečnou fázi státní závěrečné zkoušky představuje hodnocení výkonů studenta komisí 

(neveřejná část) a seznámení studenta s výsledkem (5 min).  
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 

1) Datum a čas státní závěrečné zkoušky je pro jednotlivé studenty zveřejněn nejpozději 5 
dnů před termínem státní závěrečné zkoušky v podobě „Sdělení děkana – Harmonogram 
státních závěrečných zkoušek“ na www fakulty v sekci Studenti – Informace pro končící 
ročníky.  

2) Na obhajobu diplomové práce a státní závěrečnou zkoušku z předepsaných předmětů 
studijního plánu je studentovi vymezen čas v rozsahu 45  - 60 minut v závislosti na počtu 
předmětů státní závěrečné zkoušky, předepsaných studijním plánem. 

3) Průběh obhajoby diplomové práce a státní závěrečné zkoušky je dán následujícím 
postupem: 

a) Student je uveden do zkušební místnosti a tajemníkem představen komisi.  
b) Student obhajuje diplomovou práci (bez přípravy – 15 min). 
c) Následuje zkoušení z jednotlivých předmětů státní závěrečné zkoušky.  
d)  Závěrečnou fázi státní závěrečné zkoušky představuje hodnocení výkonů studenta komisí 

(neveřejná část) a seznámení studenta s výsledkem.  
 

 
  
 

 

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 


