
Checklist pro konání státní závěrečné zkoušky online – Ostravská univerzita 

Manuál pro komisi 

 

Organizační zajištění státní zkoušky 
 

☐ Vytvoření schůzky v kalendáři Outlooku, zaslání odkazu relevantním osobám (student, člen komise online) 

☐ Komise má v místnosti, kde bude probíhat online SZZ, zajištěnou potřebnou techniku - počítač připojený k internetu 

s nainstalovanou aplikací MS Teams nebo Zoom, kameru snímající komisi, mikrofon, reproduktor, projektor, 

propojovací kabeláž 

☐ Uskutečnění testovacího hovoru se studentem; kontrola funkčnosti techniky na obou stranách (funkčnost kamery, 

mikrofonu, reproduktorů atd.). 

☐ V případě veřejného vysílání zveřejnit odkaz.  

 

Průběh státní zkoušky 
 

☐ Přihlášení všech členů komise a studenta do online schůzky. 

☐ V případě veřejného vysílání potvrdit účastníky zkoušky čekající v „předsálí“. 

☐ Zapnutí nahrávání. 

☐ Ověření totožnosti studenta pomocí ID (OP, ISIC, Studentské karty…), kontrola jeho místnosti a používané techniky 

(zavření aplikací a souborů nerelevantních k SZZ). 

☐ Předseda komise informuje o průběhu zkoušky. 

☐ Student zapne sdílení celé obrazovky počítače; pomocí generátoru čísel si vylosuje číslo otázky. 

☐ Příprava studenta 

☐ Zkoušení 

☐ Po ukončení zkoušení dočasné odpojení studenta (a veřejnosti účastní-li se), pauza nahrávání SZZ. 

☐ Komise se dohodne na známce. 

☐ Pokračování v nahrávání, přizvání studenta (a veřejnosti účastní-li se) zpět a sdělení výsledku => ukončení zkoušky.  

☐ Ukončení nahrávání státní zkoušky; student opustí online schůzku. 

 

Po ukončení zkoušky 

 

☐ MS Teams - stažení záznamu z chatu aplikace, poté smazání záznamu z chatu a ukončení schůzky. 

☐ Zoom – ukončení schůzky, záznam se automaticky uloží lokálně do počítače. 

☐ Vypálení záznamu na CD, uložení CD do spisu studenta. 

 



Poznámky: 

• Stažení aplikace MS Teams: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app 

• Stažení aplikace Zoom: https://cesnet.zoom.us/download#client_4meeting 

• Technici IT: 

michal.rumanek@osu.cz, 553 46 2633 

martin.matula@osu.cz, 553 46 1162 

• Generátor čísel: 

https://www.google.cz/search?q=gener%C3%A1tor+n%C3%A1hodn%C3%BDch+%C4%8D%C3%ADsel&rls=com.

microsoft:cs&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1 

https://www.generator-cisel.cz/ 

https://supermartas.cz/aplikace/online/nahodna-cisla/ 

• Student musí zajistit klid v místnosti (eliminace okolního hluku – např. sečení trávy venku, kuchyňský robot, 

vysávání v bytě atd.) 

• Kvalitní internetové připojení - min. rychlost 10 Mbps, doporučeno připojení kabelem. 

https://fast.com/ 

https://www.netmetr.cz/cs/test.html 
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