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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
FAKULTY ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNOLOGICKÉ  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 5/2022 4. dubna 2022 

Opatření děkana, 
kterým se stanovuje obsah, forma a bližší specifikace podmínek konání  

státní závěrečné zkoušky  

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tímto opatřením se provádí ustanovení čl. 27 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 
 

Článek 2 
Úprava obsahu, formy a bližší specifikace podmínek konání státní závěrečné zkoušky 

1. Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem Fakulty zemědělské 
a  technologické JU v souladu s § 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.  

2. Ke státní závěrečné zkoušce je student povinen se závazně přihlásit v termínu stanoveném 
harmonogramem akademického roku a dle pokynů FZT JU. 

3. Vedoucí kvalifikační práce seznámí studenta s posudkem vedoucího práce a s posudkem oponenta 
nejpozději 5 dnů před termínem konání státní závěrečné zkoušky. Povinností studenta je seznámit se 
v uvedeném termínu s těmito posudky a zpracovat písemné odpovědi na připomínky a otázky 
obsažené v posudcích vedoucího práce a oponenta. Tento materiál student předá zkušební komisi pro 
státní závěrečné zkoušky v den jejího konání. 

4. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby kvalifikační práce a ústní zkoušky z předmětů 
stanovených pro daný studijní program (případně studijní obor). Obhajoba kvalifikační práce a každý 
předmět státní závěrečné zkoušky se klasifikují samostatně.  

5. Výsledná klasifikace za obhajobu kvalifikační práce je stanovena na základě: 
o posouzení kvality kvalifikační práce zkušební komisí,  
o posudku vedoucího práce a posudku oponenta a 
o průběhu obhajoby.   

6. Ústní zkoušky z jednotlivých předmětů státní závěrečné zkoušky jsou zkušební komisí hodnoceny 
na základě návrhu zkoušejícího daného předmětu. 

7. O výsledném hodnocení každé části státní závěrečné zkoušky rozhodne předseda komise. 
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Článek 2 
Opakování státní závěrečné zkoušky 

1. Pokud byl student při obhajobě kvalifikační práce hodnocen stupněm nevyhověl, může student 
v souladu se Studijním a zkušebním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích kvalifikační 
práci jednou přepracovat a následně předložit k obhajobě. 

2. Pokud byl student z některého z předmětů státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm nevyhověl, 
opakuje ústní zkoušku pouze z tohoto předmětu. 

3. Státní závěrečnou zkoušku lze opakovat nejdříve za 3 měsíce po neúspěšně vykonané státní 
závěrečné zkoušce.  
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 děkan FZT JU 
 


