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JEDNACÍ ŘÁD  

ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ 2018/2019 
 

A. JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY - ÚSTNÍ ČÁST 

1. Děkanem jmenovaná komise může zahájit svou práci v min. počtu 3 při zachování přítomnosti příslušného zkoušejícího 

každého předmětu, který je obsahem ústní části zkoušky. Tajemník komisi seznámí s průběhem státní zkoušky. Komise se 

dohodne na časovém postupu. V případě absence předsedy či některého z delegovaných zkoušejících, kontaktuje tajemník 

proděkana pro studium, případně studijní referentku. 

2. Tajemník pozve studenta k vylosování otázky či okruhu z každého předmětu, delegovaný zkoušející upřesní, popř. vymezí její 

znění. Otázky zaznamená tajemník do protokolu o státní závěrečné zkoušce. 

3. Studentovi je přímo v místnosti konání zkoušky vymezen čas na písemnou přípravu. (BSP v délce 25 minut, MSP v délce 15 

minut). 

4. Po uplynutí doby přípravy pozve tajemník dalšího studenta k zadání otázek a vyměření jeho času na přípravu a předchozí 

student je vyzván k prezentaci svých odpovědí v jím zvoleném pořadí. Členové komise mohou položit doplňující dotazy. 

5. Po odchodu studenta a hostů se komise poradí, pak je student zavolán a předseda oznámí hodnocení jednotlivých zkoušek s 

respektováním pravidel uvedených v čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. 

6. Tajemník zaznamená průběh obhajoby včetně podrobných reakcí studenta, dále klasifikaci jednotlivých předmětů do 

protokolu, předseda komise a její členové podepíší protokol. (Protokoly odevzdá tajemník ihned po ukončení zkoušek 

referentce studijního oddělení). 

Klasifikační stupnice 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nevyhovující 
90 - 100 bodů 80 - 89 bodů 70 - 79 bodů 60 - 69 bodů 50 - 59 bodů 0 - 49 bodů 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 

B. JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY – OBHAJOBY VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH 

PRACÍ (BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCE) 

1. Děkanem jmenovaná komise může zahájit svou práci v min. počtu 3. Tajemník komisi seznámí s průběhem státní zkoušky, 

dohodne se na časovém postupu. Komise se dohodne na časovém postupu. V případě absence předsedy, kontaktuje tajemník 

proděkana pro studium, případně studijní referentku. 

2. Tajemník pozve a představí všechny studenty a členy komise. V případě stejného zadání všech obhajujících studentů tajemník, 

případně vedoucí práce, seznámí se zadáním práce. Následuje, pokud mají studenti připravenu, prezentace analýz 

3. Komise je tajemníkem seznámena s profilem obhajujícího studenta (studijní průměr, hodnocení ústních částí státní závěrečné 

zkoušky), poté případně vedoucím práce s předloženým projektem, hodnocením vedoucího práce a návrhem klasifikace 

oponenta. 

4. Student obhájí svou práci a po přečtení posudků oponenta a vedoucího práce reaguje na případné připomínky a zodpoví 

dotazy členů komise. 

5. Po odchodu studenta a hostů se komise poradí, pak je student zavolán a předseda oznámí, zda uspěl či ne. 

6. Rozhodne-li komise, že student svou kvalifikační práci neobhájil (je hodnocena známkou F), musí práci vypracovat s novým 

zadáním v následujícím akademickém roce. 

7. Tajemník zaznamená průběh obhajoby včetně podrobných reakcí studenta a klasifikace do protokolu, komise se dohodne na 

hodnocení státní závěrečné zkoušky - obhajoby (čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně) a na ocenění děkanem či 



jiných cenách, předseda komise a její členové podepíší protokol. (Protokoly odevzdá tajemník ihned po ukončení obhajob 

referentce studijního oddělení). 

8. Jsou zavoláni všichni studenti, předseda zhodnotí zkoušky, oznámí výsledky, rozloučí se se studenty před vstupem do praxe. 

9. Tajemník upozorní studenty, že mají na studijním oddělení děkanátu potvrdit svoji účast na promoci. 

Klasifikační stupnice 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nevyhovující 
90 - 100 bodů 80 - 89 bodů 70 - 79 bodů 60 - 69 bodů 50 - 59 bodů 0 - 49 bodů 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


