
 

 

 

Přírodovědecká fakulta OU  
30. dubna 22 
701 03  Ostrava 

   

Č.j: OU-23527/31-2020      V Ostravě 15. 4. 2020 
 

 

Opatření děkana č.7/2020 

 

O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU  
        a obhajobách bakalářských a diplomových prací v letním 

semestru akademického roku 2019/2020 
 

 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis specifikuje příslušná ustanovení o státní závěrečné zkoušce (dále 
jen SZZ) uvedená v Hlavě IV Studijního a zkušebního řádu OU (dále jen SZŘ).  

2. Studium v bakalářském studijním programu i v magisterském studijním programu se 
řádně ukončuje SZZ. 

3. Součástí SZZ v bakalářském studijním programu je obhajoba bakalářské práce. 

4. Součástí SZZ v magisterském studijním programu je obhajoba diplomové práce. 

 
Článek 2 

Členění SZZ 

1. SZZ v navazujícím učitelském magisterském studijním programu nebo ve studijních 
programech, pod nimiž jsou zařazeny obory učitelství, má tyto části: 

a) obhajoba diplomové práce 
b) zkouška z pedagogiky a psychologie 
c) zkouška z 1. oboru (aprobačního předmětu) s didaktikou 
d) zkouška z 2. oboru (aprobačního předmětu) s didaktikou (v případě 

dvouoborového studia) 

2. SZZ v dvouoborovém bakalářském studijním programu má tyto části: 
a) obhajoba bakalářské práce 
b) zkouška z 1. oboru  
c) zkouška z 2. oboru  

3. SZZ v jednooborovém studijním programu má tyto části: 
a) obhajoba bakalářské nebo diplomové práce 
b) zkouška/zkoušky z oboru 

 

Článek 3 
Podmínky pro přihlašování na jednotlivé části SZZ 

1. a)  Student jednooborového neučitelského studia je povinen přihlásit se v daném 
termínu na všechny části SZZ. Nutnou podmínkou pro přihlášení je odevzdání 
bakalářské nebo diplomové práce ve stanoveném termínu. 

b) Student, který bakalářskou nebo diplomovou práci obhajoval, ale neobhájil, může 

konat další části SZZ. Mezní termín pro opakování obhajoby práce stanoví 



 

 

 

předseda zkušební komise v termínech vymezených harmonogramem 

akademického roku pro konání SZZ. Tento mezní termín obhajoby současně uvede 

v Protokolu o SZZ. Příslušná referentka oddělení studia písemně oznámí 

studentovi mezní termín, do kterého musí vykonat obhajobu. Tento termín je 

závazný. O případnou změnu termínu musí student požádat písemně děkana 

fakulty, a to nejpozději 1 týden před stanoveným termínem obhajoby práce. 

c) Pokud student neuspěje v některé části SZZ (tj. zkoušce z oboru), v dalším termínu 

se přihlašuje a koná pouze tuto zkoušku z oboru. 

d) V souladu se SZŘ lze v případě neúspěchu každou část SZZ opakovat pouze 

jednou. 

2.  
a) Student dvouoborového bakalářského studia se může hlásit odděleně na 

jednotlivé části SZZ (zkoušky z oborů), pokud má splněny všechny studijní 
povinnosti dvouoborového studia (tj. nejen pro jeden studovaný obor, z něhož chce 
konat SZZ). Při přihlášení na SZZ z oboru, v jehož rámci bude obhajována 
bakalářská práce, musí student práci ve stanoveném termínu odevzdat.  

b) Student, který bakalářskou práci obhajoval, ale neobhájil, může konat další části 

SZZ včetně té, jíž je bakalářská práce součástí. Další postup je analogický dle čl. 

3 bodu 1 b) až d). 

3.  
a)  Student jednooborového nebo dvouoborového učitelského studia se může 

hlásit odděleně na: 
a1) Zkoušku z pedagogiky a psychologie, pokud získal ve skladbě předmětů 

předepsaných vzorovým studijním plánem společného základu studia 

požadovaný počet kreditů za předměty povinné a povinně volitelné a odevzdal 

diplomovou práci, pokud je tato tematicky zaměřená na oblast pedagogiky 

resp. psychologie; 

a2)  Zkoušku/zkoušky z oborů (aprobačních předmětů), pokud má splněny všechny 

studijní povinnosti (u dvouoborového studia nejen pro jeden studovaný obor, 

z něhož chce konat SZZ). Při přihlášení na SZZ z oboru, v jehož rámci bude 

obhajována diplomová práce, musí student práci ve stanoveném termínu 

odevzdat.  

b)  Student, který diplomovou práci obhajoval, ale neobhájil, může konat další 

části SZZ včetně té, jíž je diplomová práce součástí. Další postup je analogický 

dle čl. 3 bodu 1 b) až d). 

Článek 4 
Termíny SZZ, způsob přihlašování a odhlašování 

1. Termíny SZZ stanoví vedoucí katedry minimálně 17 dnů před konáním SZZ, vloží je 
do databáze studijní agendy (dále jen IS STAG) a informuje o této skutečnosti 
studenty prostřednictvím e-mailu. 

2. Termín SZZ je zveřejněn nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na webových 
stránkách fakulty.  

3. Studenti se ke SZZ (včetně obhajoby bakalářské/diplomové práce) přihlašují 
v termínech stanovených harmonogramem akademického roku elektronicky, a to: 
 

a) v elektronickém informačním systému na stanovený termín SZZ 
prostřednictvím Portálu OU (přičemž SZZ, případně její části musí mít v IS 
STAG již registrovány pro daný semestr v rámci předběžného zápisu), 

 



 

 

 

 
 
 

b) na oddělení studia (zasláním přihlášky ke SZZ). 

termín SZZ mezní termín pro přihlášení 

květnové - červnové termíny 4. 5. 2020 pro studenty všech oborů 

srpnové termíny 22. 6. 2020 

Student zašle prostřednictvím studentského e-mailu referentce studijního 
oddělení vyplněnou přihlášku ke SZZ. Formulář pro přihlášení na SZZ je dostupný 
po přihlášení na elektronické nástěnce studijního oddělení 
(http://prf.osu.cz/nastenka-studijni) v sekci Formuláře pro studenty.1 
 

4. Po zaslání přihlášky ke SZZ na oddělení studia: 
a) Studijní referentka provede kontrolu splnění studijních povinností (na základě 

údajů v IS STAG). 
b) Studijní referentka vygeneruje pracovní verzi Diploma Supplement a zašle ji 

studentovi k provedení kontroly správnosti a úplnosti. 
c) Student nejpozději do 5 pracovních dnů provede kontrolu pracovní verze 

Diploma Supplement a potvrdí správnost všech údajů studijní referentce 
prostřednictvím studentského e-mailu. 

d) Je připraven protokol o SZZ a distribuován na garantující katedru. 

5. Student má právo odhlásit se od SZZ nejpozději pět pracovních dnů před jejím 
začátkem. Odhlášení z daného termínu musí provést elektronicky v IS STAG a dále 
elektronicky zasláním e-mailu s prohlášením o odhlášení z daného termínu na 
oddělení studia. Na základě informace o odhlášení zruší oddělení studia studentovi 
registraci SZZ v databázi IS STAG. Student, který se v uvedeném termínu od zkoušky 
odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. 

6. Student, jehož bakalářská nebo diplomová práce není doporučena k obhajobě 
vedoucím práce i oponentem, se může od SZZ, k níže se bakalářská nebo diplomová 
práce vztahuje, odhlásit nejpozději tři pracovní dny před termínem SZZ. Odhlášení 
z daného termínu musí provést elektronicky v IS STAG a dále elektronicky zasláním 
e-mailu s prohlášením o odhlášení z daného termínu na oddělení studia. Na základě 
informace o odhlášení zruší oddělení studia studentovi registraci SZZ v databázi IS 
STAG. Student, který se v uvedeném termínu od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako 
kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. 

7. Odstoupí-li student od zkoušky později, než je uvedeno v čl. 4 bod 4 a 5, nebo 
nedostaví-li se ke zkoušce, je klasifikován „nevyhověl“. 

8. Student se může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, písemně (tj. v listinné 
podobě) omluvit i dodatečně, nejpozději však do pátého pracovního dne od určeného 
termínu konání SZZ. O přijetí omluvy rozhoduje děkan. 

 
Článek 5 

Komise pro SZZ 

1. SZZ se koná před zkušební komisí, která je včetně předsedy nejméně tříčlenná. SZZ 
lze konat za přítomnosti nejméně tří členů komise. 

 
1 Studenti dvouoborových bakalářských studijních oborů a studenti navazujících magisterských učitelských 
studijních oborů, kteří ve své kombinaci studují jeden obor na katedrách Filozofické fakulty OU (dále jen „FF“) nebo 
Pedagogické fakulty OU (dále jen „PdF“), zašlou prostřednictvím studentského e-mailu přihlášku ke SZZ z oboru 
studovaného na FF nebo PdF také sekretářkám příslušných kateder. 



 

 

 

2. Návrhy na složení zkušebních komisí v následujícím akademickém roce předkládá 
vedoucí katedry děkanovi fakulty zpravidla k 31.10. 

3. Členy komise mohou být pouze profesoři, docenti nebo odborníci schváleni vědeckou 
radou fakulty. Předsedu a členy zkušební komise určuje děkan. 

 

Článek 6 
Jednací řád komisí pro SZZ 

1. Jednání komise řídí předseda komise, který je za činnost komise zodpovědný děkanovi 
fakulty. 

2. Komise je schopna rozhodování, jsou-li přítomni nejméně 3 členové komise. Při sudém 
počtu přítomných členů komise a rovnosti jejich hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

3. O průběhu SZZ je veden protokol na předepsaném formuláři, do něhož se zapisuje 
znění otázek, průběh zkoušky, klasifikace dílčích částí a celková klasifikace SZZ. 
Podrobný zápis o průběhu zkoušky musí být uveden (i formou přílohy) v případě, že 
student u některé dílčí části SZZ neuspěl. Protokol podepíší všichni přítomní členové 
komise.  

4. Záznam o průběhu a výsledku obhajoby bakalářské nebo diplomové práce musí být 
vložen do systému DIPL2. Za vložení záznamu odpovídá předseda komise. 

 

Článek 7 
Klasifikace SZZ 

1. Pravidla pro klasifikaci SZZ stanoví čl. 45 odst. 4 – 9 SZŘ OU. 

2. Student, který se z neúčasti na SZZ řádně neomluví nebo jeho omluva není 
akceptována, je klasifikován „nevyhověl“. 

3. Výsledky jednotlivých částí SZZ a celkový výsledek SZZ (včetně hodnocení 
„nevyhověl“) zapíše předseda zkušební komise do Protokolu o SZZ a do databáze IS 
STAG nejpozději do 5 dnů od data konání SZZ. 

4. Nejpozději týden po ukončení SZZ předá sekretářka katedry Protokoly o SZZ na 
oddělení studia. Referentka oddělení studia provede kontrolu zápisů o výsledku SZZ 
v Protokolu o SZZ a v databázi IS STAG. O případných nesrovnalostech informuje 
proděkanku pro studium, která rozhodne o řešení. 

 
Článek 8 

Diplomová a bakalářská práce 

1. Způsob vyhlašování a zadávání témat prací, změny témat prací, jejich vedení a 
ukončení prostřednictvím informačního systému DIPL 2 a rámcová pravidla pro obsah 
a strukturu práce jsou stanoveny v čl. 40 – 43 SZŘ. Tato pravidla mohou být upřesněna 
katedrou, na níž má student práci zadanou – pravidla musí být zveřejněna a student 
má povinnost se s nimi seznámit. 

2. Zadání práce schvaluje vedoucí katedry, která garantuje příslušné studium nebo jeho 
část, po předchozím souhlasném projednání s garantem studijního programu. Písemné 
zadání práce existuje ve trojím vyhotovení a musí být podepsáno vedoucím katedry, 
garantem studijního programu a vedoucím práce. Jedno vyhotovení zadání obdrží 
student, příslušná katedra a studijní oddělení. 

3. V souladu s čl. 8, odst. 8 Opatření rektora č. 18/2017, v rámci studijního programu 
Učitelství pro SŠ má téma diplomové práce charakter vztahující se k budoucí učitelské 



 

 

 

profesi absolventa, tzn. zejména se zaměřením na pedagogicko-psychologickou nebo 
oborově-didaktickou problematiku. Tato podmínka musí být uvedena v zadání práce, 
za její splnění zodpovídá vedoucí práce. 

4. Mezní termín zadání práce je stanoven harmonogramem akademického roku fakulty. 
Zadání práce po termínu stanoveném harmonogramem fakulty je v souladu se 
Směrnicí rektora č. 207/2014 zpoplatněno částkou ve výši 200 Kč. 

5. Změnu tématu práce může ve zdůvodněných případech povolit vedoucí katedry po 
předchozím souhlasném projednání s garantem studijního programu. Změna zadání 
se vyhotovuje rovněž písemně podle odstavce 2. Změna tématu VŠKP je v souladu se 
Směrnicí rektora č. 207/2014 zpoplatněna částkou ve výši 200 Kč. 

6. Doporučený rozsah práce je stanoven v zadání práce v pokynech pro vypracování, 
které schvaluje vedoucí katedry garantující příslušné studium nebo jeho část, po 
předchozím souhlasném projednání s garantem studijního programu.  

7. Studenti obhajující práci na PřF jsou povinni v termínu stanoveném harmonogramem 
akademického roku na fakultě:  

a) vložit definitivní verzi práce ve formátu pdf do databáze DIPL 2; 
b) prostřednictvím studentského e-mailu informovat o tomto úkonu svého 

vedoucího práce, v kopii sekretářku příslušné katedry. 

termín SZZ mezní termín pro odevzdání práce a 

vložení do DIPL2 

květnové - červnové termíny 23. 4. 20202 

srpnové termíny 22. 6. 20202 

 

8. Na odevzdanou práci vypracuje posudek vedoucí práce a určený oponent3. V posudku 
musí být výslovně uvedeno: 

a) zda je práce doporučena k obhajobě, 
b) návrh klasifikace na stupnici „A“ až „E“ nebo se uvede, že práce není 

doporučena k obhajobě. 
Konkrétní formu a obsah posudku vedoucího práce a oponenta v souladu s čl. 43 odst. 
3 a 4 SZŘ stanoví vedoucí katedry zpravidla prostřednictvím vhodného formuláře. 

9. Každý z posuzovatelů odevzdá minimálně 5 pracovních dnů před termínem obhajoby 
podepsaný písemný posudek ve trojím vyhotovení na garantující katedru (po jednom 
paré protokol o SZZ, student a archiv katedry) a ve stejném termínu jej vloží do 
databáze DIPL2.  

10. Vložení práce a posudků do DIPL2 nejpozději 5 pracovních dnů před obhajobou VŠKP 
podmiňuje konání SZZ. Za dodržení podmínek pro zahájení SZZ odpovídá vedoucí 
katedry. 

11. Není-li práce doporučena k obhajobě vedoucím práce i oponentem, nesmí student 
zahájit SZZ, pokud se práce vztahuje k dané části SZZ. Vedoucí katedry po dohodě s 
vedoucím práce rozhodne o způsobu přepracování a stanoví nový termín pro 
odevzdání a obhajobu práce. Třetí zpracování téhož tématu je nepřípustné. 

12. Pokud je práce doporučena k obhajobě alespoň v jednom z posudků, tedy vedoucím 
práce nebo oponentem, nelze tuto práci přepracovat s výjimkou případu, kdy student 

 
2 Termín odevzdání závěrečné práce může být na základě žádosti studenta posunut. Žádost student zasílá 
prostřednictvím studentského e-mailu vedoucímu práce, který tuto žádost projedná s vedoucím katedry a stanoví 
termín nový. Při stanovení nového termínu pro odevzdání závěrečné práce musí být garantováno, že budou 
v požadované lhůtě vypracovány posudky a vloženy do systému Dipl2. 
3 Oponenta určuje vedoucí katedry, která garantuje příslušnou část SZZ, jejíž součástí je obhajoba VŠKP.  



 

 

 

práci neobhájí. V případě, že student práci neobhájí, postupuje se dle příslušných 
ustanovení čl. 3, odst. 1 b. 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání a  ruší směrnici děkana č. 19/2019. 

 
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 
                      děkan 

 

 

 
 


