
BAKALÁŘSKÉ SZZ                           POKYNY PRO KATEDRY A TAJEMNÍKY ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ 

1 

Studijní oddělení, aktualizace červen 2021 

Zdroj: Studijní a zkušební řád ČVUT čl. 16, 17, 18 a Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. programů čl. 4 Státní závěrečná 
zkouška, čl. 5 Jednací řád zkušebních komisí SZZ (web. odkaz) 

A. Informace k průběhu SZZ 
1. SZZ se skládá ze tří částí, z nichž každá probíhá před samostatnou komisí a je klasifikována 

zvlášť: a)   ústní zkouška z 1. tematického okruhu (cca 15 min) 
  b)   ústní zkouška z 2. tematického okruhu (cca 15 min) 
  c)   obhajoba bakalářské práce (cca 30 min)  
Obhajoba BP probíhá jako poslední část SZZ (neplatí pro program AS).  

2. Zkušební komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, přičemž 
mezi přítomnými musí být předseda či místopředseda. Komise zpravidla rozhoduje na základě 
konsensu. Nedojde-li k dosažení konsensu, předsedající vyhlásí hlasování. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Mezi členy komise pro obhajobu BP (nikoli pro ústní 
zkoušku) musí být jmenován nejméně jeden významný odborník, který není zaměstnancem 
ČVUT. Min.počet členů komise vč.předsedy je 5.Průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné. 

3. Průběh a vyhlášení výsledků SZZ jsou veřejné. Zkušební komise hodnotí výsledek obhajoby a 
ústních zkoušek na neveřejném zasedání. 

 
B. Vyplňování a tisk Zápisu o SZZ 

O konání každé jednotlivé části SZZ příslušná komise vypracuje v IS KOS při konání SZZ Zápis 
– viz dokument „Návod pro on-line vyplnění zápisu SZZ“ na webu FSv, část Zaměstnanec, 
Pedagogika https://portal.fsv.cvut.cz/zamest/szzspravci.pdf  Vytištěný a podepsaný Zápis 
předává komise na studijní odd. fakulty nejpozději druhý den po konání příslušné části SZZ. 

 
C. POSTUP KOMISE PŘI ÚSTNÍ ZKOUŠCE  

1. Student si vylosuje 2 otázky, komise formulaci otázky upřesní. Vylosované otázky se vrací 
zpět k ostatním otázkám, jakmile je student zodpoví (tj. stejnou otázku si nemůže vylosovat 
bezprostředně další zkoušený). Student má 15 minut na přípravu, mezitím proběhne zkouška 
předchozího studenta.  

2. Zkoušku studenta z tematického okruhu vede člen komise určený předsedou, doplňující 
otázky mohou klást i ostatní členové komise. O klasifikaci zkoušky rozhoduje komise 
s přihlédnutím k návrhu zkoušejícího.  

3. Komise zhodnotí výsledek ústní zkoušky studenta na neveřejném zasedání po skončení 
dopolední/odpolední části zasedání a výsledky se studentům oznámí hromadně celé 
dopolední/odpolední skupině.  

4. Zkouška se klasifikuje stupnicí „A výborně – F nedostatečně“. Při hodnocení stupněm F uvede 
komise do Zápisu podrobné odůvodnění této klasifikace, tj. popíše podrobně chyby, kterých 
se student dopustil.  

5. Komise nemůže podat žádný návrh na udělení pochvaly za SZZ. 
6. Po seznámení studenta s výsledky SZZ komise zajistí podpis studenta v Zápisu u věty „Byl/a 

jsem seznámen/a s výsledky SZZ“ -- podpis zkoušené/ho. Student tímto nepotvrzuje, že 
s výsledky souhlasí, potvrzuje pouze, že byl o výsledku informován.  

 
D. POSTUP KOMISE PŘI OBHAJOBĚ BP 

1. Student prezentuje BP, vyjádří se k připomínkám v posudcích vedoucího a oponenta, 
odpovídá na otázky ve všeobecné rozpravě a dále podá krátkou informaci o odborné praxi 
(kromě programu G, kde praxe není součástí studijního plánu).   

2. Obhajoba se klasifikuje stupnicí „A výborně – F nedostatečně“ a to s přihlédnutím k posudkům 
vedoucího a oponenta. 

3. Je-li obhajoba BP hodnocena známkou F, je podmínkou pro opakování SZZ přepracování 
bakalářské práce. Komise je povinna uvést způsob a rozsah přepracování do Zápisu o SZZ. 
Postup: v KOS Přiřazení studenti/Klasifikace/záložka Komise a obhajoba studenta: v poli 
„Podmínky přepracování F3“ nutno vybrat tento připravený text + doplnit zcela konkrétní 
formulace, co (a jak) má student v BP konkrétně přepracovat: „Na základě hodnocení 
obhajoby klasifikačním stupněm F navrhuje komise v souladu se SZŘ ČVUT čl. 17 odst. 5 

https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smernice.php
https://portal.fsv.cvut.cz/zamest/szzspravci.pdf
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přepracování závěrečné práce. Konkrétní návrhy komise ke způsobu a rozsahu přepracování 
práce:…“ 

4. Komise zhodnotí výsledek obhajoby BP na neveřejném zasedání po skončení zasedání 
a výsledky studentům oznámí hromadně.  

5. Po seznámení studenta s výsledky SZZ komise zajistí podpis studenta v Zápisu u věty „Byl/a 
jsem seznámen/a s výsledky SZZ“ -- podpis zkoušené/ho. Student tímto nepotvrzuje, že 
s výsledky souhlasí, potvrzuje pouze, že byl o výsledku informován. 
 

E. Pochvala při SZZ – může udělit pouze komise pro obhajobu 
Jedná se o pochvalu „Za vynikající zpracování a obhajobu BP“.  Postup: v IS KOS: v položce 
„Návrhy komise“ pomocí klávesy F3 + dále nutno zaškrtnout pole „Pochvala“. Návrh se poté 
také zobrazí v tištěném Zápisu. Všechny takto navržené pochvaly budou děkanem studentům 
písemně uděleny a vyhlášeny v rámci promocí v Betlémské kapli. 
 

F. Klasifikace SZZ 
1. Je-li některá ze tří  částí SZZ hodnocena stupněm F, je i celkový výsledek SZZ hodnocen 

stupněm F, student však i v tomto případě může absolvovat další části SZZ. Student bude 
následně opakovat pouze část SZZ hodnocenou stupněm F. 
V Zápisu komise podrobně odůvodní hodnocení stupněm F, tj. popíše podrobně chyby, 
kterých se student dopustil. 

2. Celkový výsledek SZZ uvádí komise do zápisu při poslední části SZZ. Je klasifikován stupnicí 
„A výborně – F nedostatečně“ a je dán váhou hodnocení jednotlivých částí takto: 

  – váha hodnocení obhajoby BP 40 %,  
  – váha hodnocení 1. tematického okruhu 30%,  

 – váha hodnocení 2. tematického okruhu 30%.  
Výpočet výsledné známky SZZ na základě vah je zobrazen pro všechny varianty klasifikace 
v níže uvedené tabulce a v IS KOS je tento výpočet naprogramován – celkový výsledek studia 
se tedy zobrazí automaticky po zadání jednotlivých známek ze SZZ.   
Šedé pole tabulky = celkový výsledek SZZ 

Klasifikace  
ústních  zk.   A 

Klasifikace 
B 

obhajoby BP 
C D E 

A A A A B B C 
A B A B B C C 
A C B B B C C 
A D B B C C D 
A E B C C C D 
B B B B B C C 
B C B B C C D 
B D B C C C D 
B E C C C D D 
C C B C C C D 
C D C C C D D 
C E C C D D D 
D D C C D D D 
D E C D D D E 
E E C D D E E 

 
G. Celkový výsledek studia (nikoli SZZ) se hodnotí stupni: 

 a) prospěl s vyznamenáním  b) prospěl c) neprospěl 
 Výsledek se automaticky zobrazí v IS KOS po vyplnění klasifikace SZZ. 
 Pro zařazení do stupně „prospěl s vyznamenáním je rozhodující dosavadní průběh studia + 
 celkový výsledek SZZ „A“. 
 Možnost studenta získat na základě dosavadního průběhu studia hodnocení „prospěl 
 s vyznamenáním“ (červený diplom) se zobrazuje komisi v IS KOS 82324 „může prospět 
 s vyznamenáním“. Více viz SZŘ ČVUT čl. 18, odst. 2 a čl. 36. 
____________________ 
Pro informaci na závěr:  Od r.2018 bylo zavedeno následující označení komisí SZZ: 
kalendářní rok a semestr (L letní, Z zimní)_O (obhajoba) P (předmětové státnice)_Bc nebo Mgr (podle typu studijního 
programu)_číslo katedry_číslo komise_písmenné označení oboru 
příklad označení komisí: 2018L_O_Bc_124_01_C, 2018L_P_Bc_124_03_A, 2018L_O_Mg_124_03_B 


