
Organizace a průběh SZZ na ÚBZK konaných 2. a 3. 2. 2022 

Při organizaci a průběhu SZZ bude ÚBZK postupovat dle směrnice děkana 11/2021 včetně 
dodatku č. 1. 

ÚBZK již předběžné provedl opatření, že více než dvojnásobně zvýšil počet komisí, které 
zasedají odděleně v dopoledním a odpoledním termínu s tím, že v jedné komisi 

s minimálně stanoveným počtem jejích členů bude obhajovat a bude zkoušeno maximálně 
5 studentů. 

Vlastní SZZ v každé komisi proběhne tak, že bude společné zahájení pro všechny studenty, 

kdy dojde k představení studentů a členů komise. Následně bude probíhat vlastní SZZ 
standardním způsobem dle směrnice děkana 11/2021, včetně dodatku č. 1, se zohledněním 

úprav dle nové akreditace z roku 2019 pro studenty, kteří podle ní studovali.  

Jedná se o zavedení ústní zkoušky místo odborné rozpravy (obhajoba práce zůstává stejná). 
Ústní zkouška zahrnuje zkoušení ze tří tematických okruhů – jeden je povinný a dva jsou 
povinně volitelné dle studijního programu – podrobnosti včetně zkušebních okruhů 

(otázek) jsou uvedeny v pokynu děkana 24/2021. Otázky budou k dispozici také 
v jednotlivých komisích. Studenti končící podle původní akreditace budou zkoušeni 

v rámci odborné rozpravy, tj. z předmětů studia souvisejících s diplomovou prací. 

Na závěr ihned po vykonání SZZ každým studentem bude předsedou komise studentovi 
sdělen nejdříve výsledek SZZ (prospěl, neprospěl) a následně mu bude oznámeno 
podrobné hodnocení jednotlivých částí SZZ (obhajoba a ústní zkouška, resp. odborná 

rozprava), celkového výsledku SZZ (v souladu s čl. 26 SZŘ) klasifikačními stupni, celkové 
hodnocení studia (v souladu s čl. 27 SZŘ) a případný návrh na udělení ocenění. Po 

oznámení výsledků SZZ může student opustit fakultu. 

Přípravu SZZ plně zajistí ústav vlastními silami. Za přípravu pro jednotlivé komise 
odpovídají jejich tajemníci.  

O všech výše uvedených skutečnostech budou studenti informováni prostřednictvím 

tajemníků jednotlivých komisí a na webu ústavu. 
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