
 

 

 

REALIZACE STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK NA BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÉM PROGRAMU 

A R C H I T E K T U R A  A  S T A V I T E L S T V Í  

Platnost od: 11/2013 

˃ ČÁSTI STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYČÁSTI STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYČÁSTI STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYČÁSTI STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY    
Studium v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství se ukončuje státní 
závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť: 
a) obhajoby bakalářské práceobhajoby bakalářské práceobhajoby bakalářské práceobhajoby bakalářské práce, 
b) ústní zkoušky z tematického okruhu Architektonické navrhování budovArchitektonické navrhování budovArchitektonické navrhování budovArchitektonické navrhování budov, 
c) ústní zkoušky z tematického okruhu Technické navrhování budovTechnické navrhování budovTechnické navrhování budovTechnické navrhování budov. 
 

˃ KOMISEKOMISEKOMISEKOMISE    
Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky se uskutečňují v RŮZNÝCH TERMÍNECH před RŮZNÝMI 
ZKUŠEBNÍMI KOMISEMI. Průběh a vyhlášení výsledků státní závěrečné zkoušky jsou veřejné. 
Zkušební komise hodnotí výsledek obhajoby a ústních zkoušek z tematických okruhů na 
neveřejném zasedání. Minimální počet členů komise včetně předsedy je 5. Zkušební komise je 
usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, přičemž mezi přítomnými 
musí být předseda nebo místopředseda. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího. Jednání zkušební komise řídí její předseda nebo místopředseda. 
 

˃ KLASIFIKACEKLASIFIKACEKLASIFIKACEKLASIFIKACE    
Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky, tj. obhajoba bakalářské práce, ústní zkouška 
z tematického okruhu Architektonické navrhování budov a ústní zkouška z tematického okruhu 
Technické navrhování budov, jakož i státní závěrečná zkouška jako celek se klasifikují stupnicí: 
 
AAAA – výborně 
BBBB – velmi dobře 
CCCC – dobře 
DDDD – uspokojivě 
EEEE – dostatečně 
FFFF – nedostatečně 
 

˃ POCHVALAPOCHVALAPOCHVALAPOCHVALA    
Pochvalu může udělit pouze komise pro obhajobu bakalářské práce, a to za vynikající 
zpracování a obhajobu bakalářské práce. Pochvala za mimořádné znalosti prokázané při SZZ, tj. 
pochvala z ústních zkoušek z tematických okruhů se NEUDĚLUJE. 
 

˃ OPAKOVÁNÍ SZZOPAKOVÁNÍ SZZOPAKOVÁNÍ SZZOPAKOVÁNÍ SZZ    
Státní závěrečnou zkoušku je možné opakovat pouze jednou. 
 

Státní závěrečná zkouška se opakuje jenom z té části, nebo v těch částech, které byly 
hodnoceny známkou F. Byla-li obhajoba bakalářské práce hodnocena známkou F, je podmínkou 



 

 

 

pro opakování státní závěrečné zkoušky přepracování bakalářské práce. O způsobu 
přepracování rozhodne děkan na základě návrhu zkušební komise. 

˃ STUDENT SE NEDOSTAVÍ KE ZKOUŠCESTUDENT SE NEDOSTAVÍ KE ZKOUŠCESTUDENT SE NEDOSTAVÍ KE ZKOUŠCESTUDENT SE NEDOSTAVÍ KE ZKOUŠCE    
Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce a do pěti dnů od 
tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví, je klasifikován stupněm F. 
Nedodržení pětidenní lhůty může děkan ze zvlášť závažných důvodů, zejména zdravotních, 
prominout. Komise pokračuje ve zkoušení dle předem stanoveného a zveřejněného rozpisu. 
 

▌ ÚSTNÍ ZKOUŠKY ZÚSTNÍ ZKOUŠKY ZÚSTNÍ ZKOUŠKY ZÚSTNÍ ZKOUŠKY Z    TEMATICKÝCH OKRUHŮ TEMATICKÝCH OKRUHŮ TEMATICKÝCH OKRUHŮ TEMATICKÝCH OKRUHŮ     
 
˃ TEMATICKÉ OKRUHYTEMATICKÉ OKRUHYTEMATICKÉ OKRUHYTEMATICKÉ OKRUHY    

Studenti skládají dvě samostatné ústní zkoušky – jednu z tematického okruhu Architektonické Architektonické Architektonické Architektonické 
navrhování budovnavrhování budovnavrhování budovnavrhování budov, druhou z tematického okruhu Technické navrhování budovTechnické navrhování budovTechnické navrhování budovTechnické navrhování budov.  
 

˃ ORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEKORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEKORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEKORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEK    
Každou z těchto zkoušek student skládá student před samostatnou komisí.  
 
Realizaci zkoušek organizuje zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro program 
Architektura a stavitelství ve spolupráci s pověřenými osobami na dotčených katedrách. 
 
Zkoušku z tematického okruhu Architektonického navrhování budov zajišťuje katedra 
architektury ve spolupráci s katedrou urbanismu a územního plánování. 
 
Zkoušku z tematického okruhu Technické navrhování budov zajišťuje katedra konstrukcí 
pozemních staveb společně s katedrou technického zařízení budov. 
 

˃ PRŮBĚH ZKOUŠENÍPRŮBĚH ZKOUŠENÍPRŮBĚH ZKOUŠENÍPRŮBĚH ZKOUŠENÍ    
Zkouškový den začíná SPOLEČNÝM OFICIÁLNÍM ZAHÁJENÍM – tajemník navzájem seznámí 
komisi a studenty, v krátkosti se shrne průběh dne. Zkouší se dle předem známého rozpisu. 
 

� Student předstoupí před komisi a vylosuje si dvě čísla, která odpovídají předem 
zveřejněným problémovým okruhům.  

� Vylosovaná čísla se budou vracet do možného výběru až po úplném odzkoušení 
studenta, který si je vylosoval. Student losuje pod dohledem určeného člena zkušební 
komise. 

� Pověřený zkoušející položí studentovi jednu zcela konkrétní otázku z každého 
z vylosovaných problémových okruhů. Může jít i o příklad či schéma.  

� Studen má 15 minut na přípravu odpovědí na dvě zadané otázky. Příprava probíhá ve 
vyhrazeném sektoru místnosti („potítku“), ve které zasedá zkušební komise. Student při 
přípravě může mít pouze svou psací pomůcku (pero, tužku, fix). Papíry označené 
razítkem dostane přidělené a po skončení zkoušení je předá tajemníkovi. 



 

 

 

� Po uplynutí doby přípravy student předstoupí před zkušební komisi a v následujících 15 
minutách zodpoví připravené otázky. 

� Po zodpovězení otázek komisi opustí a členové komise přistoupí ke zkoušení dalšího 
studenta, který si po dobu ústní prezentace svého předchůdce připravoval odpovědi na 
své otázky. 

� Porada komise bude vždy po jedné skupině odzkoušených studentů (po dopolední 
skupině a odpolední skupině – dle rozpisu dne). Po poradě komise budou studentům 
společně sděleny výsledky. 

 

˃ KLASIFIKACEKLASIFIKACEKLASIFIKACEKLASIFIKACE    
Z tematického okruhu Architektonické navrhování budov dává komise jednu známku. 
Z tematického okruhu Technické navrhování budov dává komise také jednu známku. Na této 
známce se komise usnese v průběhu neveřejného jednání. 
 

˃ STUDENT NEZODPOVÍ JEDNU OTÁZKUSTUDENT NEZODPOVÍ JEDNU OTÁZKUSTUDENT NEZODPOVÍ JEDNU OTÁZKUSTUDENT NEZODPOVÍ JEDNU OTÁZKU    
Pokud student jednu z položených otázek nezodpoví, položí mu člen komise pověřený 
zkoušením náhradní otázku, která může být z jiného problémového okruhu, než si student 
vylosoval. Na tuto otázku student odpovídá bez přípravy. Pokud otázku zodpoví, komise sníží 
celkové hodnocení o jeden stupeň. Pokud ani náhradní otázku nezodpoví, žádné další otázky se 
nekladou a hodnocení je F.  
 
˃ ODMÍTNUTÍ ZNÁMKYODMÍTNUTÍ ZNÁMKYODMÍTNUTÍ ZNÁMKYODMÍTNUTÍ ZNÁMKY    

Známku z tematického okruhu Architektonické navrhování budov ani známku z tematického 
okruhu Technické navrhování budov, na které se komise usnese, NEMŮŽE student odmítnout. 
 

˃ POCHVALAPOCHVALAPOCHVALAPOCHVALA    
Komise pro zkoušení z tematických okruhů neudílí žádnou pochvalu, ani nedává návrh na 
pochvalu. Případnou pochvalu uděluje až komise u obhajoby bakalářské práce.  
 
 

▌ OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCEOBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCEOBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCEOBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE    
    
˃ ORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEKORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEKORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEKORGANIZÁTOŘI ZKOUŠEK    

Komise pro obhajobu bakalářských prací organizačně zajišťují katedry, na kterých student 
bakalářskou práci zpracovával. 
 

˃ NOVÁ PODMÍNKA PRO PŘIPUŠTĚNÍ K OBHAJOBĚNOVÁ PODMÍNKA PRO PŘIPUŠTĚNÍ K OBHAJOBĚNOVÁ PODMÍNKA PRO PŘIPUŠTĚNÍ K OBHAJOBĚNOVÁ PODMÍNKA PRO PŘIPUŠTĚNÍ K OBHAJOBĚ    
Student může obhajovat bakalářskou práci až poté, co úspěšně složil obě státní zkoušky 
z tematických okruhů. Protokoly o vykonání zkoušek z tematických okruhů budou vloženy do 
celkového protokolu o vykonání SZZ (formát A3). 
 

˃ PRŮBĚH OBHAJOBYPRŮBĚH OBHAJOBYPRŮBĚH OBHAJOBYPRŮBĚH OBHAJOBY    



 

 

 

Zkouškový den začíná SPOLEČNÝM OFICIÁLNÍM ZAHÁJENÍM – tajemník navzájem seznámí 
komisi a studenty, v krátkosti se shrne průběh dne. 
 
Obhajoba bakalářské práce bude mít následující průběh:  
 

� student v 10 až 15 minutách prezentuje svou práci,  
� přečtou se posudky (vedoucí bakalářské práce a oponentní posudek),  
� student reaguje na výtky v oponentním posudku, 
� rozprava nad projektem.  

 

Celková délka obhajoby je plánována na 30 minut. Po obhajobě jedné práce se komise krátce 
neveřejně poradí a studentovi sdělí, zda prospěl či nikoli. Po obhájení všech prací v daném 
státnicovém dni se komise neveřejně poradí a poté vyhlásí výsledky. 
 

˃ KLASIFIKACEKLASIFIKACEKLASIFIKACEKLASIFIKACE    
Komise pro obhajobu bakalářské práce dává známku za obhajobu bakalářské práce a stanovuje 
i celkovou známku ze státní závěrečné zkoušky – dle tabulky, která zohledňuje známku 
z obhajoby a známky z tematických okruhů se stanovenými vahami 40%, 30%, 30% (viz tabulka 
dodaná komisi ze studijního oddělení společně s protokoly) a celkový výsledek studia (prospěl 
s vyznamenáním, prospěl s pochvalou, prospěl, neprospěl). 
 

˃ POCHVALAPOCHVALAPOCHVALAPOCHVALA    
Komise může udělit pochvalu za vynikající zpracování bakalářské práce.  
 
Veškerá další orgaVeškerá další orgaVeškerá další orgaVeškerá další organizace bude probíhat dle standardních zvyklostí katedry, na které bude student nizace bude probíhat dle standardních zvyklostí katedry, na které bude student nizace bude probíhat dle standardních zvyklostí katedry, na které bude student nizace bude probíhat dle standardních zvyklostí katedry, na které bude student 
obhajovat svou bakalářskou práci.obhajovat svou bakalářskou práci.obhajovat svou bakalářskou práci.obhajovat svou bakalářskou práci.    
    
    
    

 
 
 
 

V Praze dne 4.11.2013 
    

prof. Ing. Jiří MácaMácaMácaMáca, CSc. 
proděkan pro pedagogickou činnost 

 

 


