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OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2021, 

jímž se stanovují 
podmínky a organizační zabezpečení konání státních závěrečných zkoušek 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 
 

č.j.:  DFF/10/21 
 
 

 
1. Na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (dále jen „FF JU“) jsou organizovány v každém 

akademickém roce vždy tři termíny konání státní závěrečné zkoušky – zimní, letní 
a podzimní. 
 

2. Státní závěrečná zkouška (dále jen „SZZ“) všech bakalářských i navazujících magisterských 
studijních programů FF JU se skládá z jedné nebo více samostatně klasifikovaných částí 
a z obhajoby závěrečné práce (tj. bakalářské práce v bakalářském studijním programu či 
diplomové práce v navazujícím magisterském studijním programu). Na části SZZ, které 
jsou zařazeny do stejného bloku či segmentu studijního plánu, se student*ka hlásí 
společně v jednom termínu. K obhajobě závěrečné práce se může přihlásit v termínu 
samostatném.  
 

3. Přihlášení k dílčí části SZZ je podmíněno úspěšným absolvováním všech povinných 
a povinně volitelných předmětů daného bloku či segmentu studijního plánu, a to ve 
skladbě předepsané daným studijním plánem studijního programu. Přihlášení k obhajobě 
závěrečné práce je podmíněno úspěšným absolvováním obou (specializačních) seminářů 
k závěrečné práci. Jsou-li součástí daného bloku či segmentu studijního plánu také 
(specializační) semináře k závěrečné práci, není jejich úspěšné absolvování podmínkou 
přihlášení k dané části SZZ v případě, není-li student*ka zároveň přihlášen*a k obhajobě 
závěrečné práce. 
  

4. V případě neúspěchu u dílčí, samostatně klasifikované části SZZ, resp. obhajoby závěrečné 
práce ji lze jednou opakovat. Student*ka se v opravném termínu hlásí pouze na tu část, 
která byla v prvním termínu klasifikována známkou „nevyhověl*a“. V případě neúspěchu 
u obhajoby závěrečné práce může student*ka svou kvalifikační práci přepracovat a její 
novou verzi řádně odevzdat v souladu s čl. 7 Opatření děkana č. 10/2020. Původní verze 
práce přitom zůstává archivována ve STAGu s příznakem „dokončená práce, ale neúspěšná 
obhajoba“. Dokud ke kvalifikační práci řádně odevzdané dle čl. 7 Opatření děkana 
č. 10/2020 neproběhne obhajoba s výsledkem „nevyhověl/a“, nelze v rámci téhož studia 
odevzdat novou kvalifikační práci, ani novou verzi téže kvalifikační práce. 

 
5. Přihlášení k poslední části SZZ je podmíněno získáním počtu kreditů, který je minimálně 

rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vypracováním a řádným 
odevzdáním závěrečné práce. V rámci sdruženého studia je poslední částí SZZ část 
uzavírající studijní plán maior (A1).  
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6. Přihlášení ke SZZ probíhá prostřednictvím IS/STAG. Odhlásit se lze e-mailem zaslaným 
studijní referentce nejpozději 7 dní před konáním SZZ. Z vážných, zejména zdravotních 
důvodů doložených lékařskou zprávou se lze omluvit i dodatečně, a to nejpozději do 
pátého pracovního dne od termínu zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne 
předseda*kyně komise.  

 
7. V souladu s § 53 odst. 2 zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) mají právo 

zkoušet při státní závěrečné zkoušce pouze profesoři*rky, docenti*ky a odborníci*e 
schválení vědeckou radou FF JU. Návrhy na schvalování nehabilitovaných členů*ek komisí 
pro státní závěrečné zkoušky předkládají ředitelé*ky ústavů v dostatečném předstihu na 
oddělení vědy FF JU. Návrh musí obsahovat stručný odborný životopis a oblast(i) 
vzdělávání příslušných studijních programů, na které se oprávnění vztahuje. 
 

8. Komise pro státní závěrečné zkoušky jmenuje ředitel*ka ústavu FF JU, na kterém je daný 
studijní program realizován. Předsedou*kyní komise musí být profesor*ka nebo docent*ka. 

 
9. Zrušuje se Opatření děkana č. 2/2021. 

 
 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích dne 2. 11. 2021 
 
 
 
 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r. 
děkan  

 


