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Vyhláška proděkana pro studium č. 1/10/11
o průběhu státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském
studijním programu
Počínaje akademickým rokem 2010/11 až do odvolání platí následující pravidla:

Bakalářský studijní program:
Průběh státních závěrečných zkoušek v bakalářském studijním programu obecně
upravuje studijní a zkušební řád (SZŘ)pro příslušný studijní plán.
Státní zkouška se skládá ze státní zkoušky z oboru (dále jen SZB) a obhajoby bakalářské
práce. Na každou z těchto částí je nutné se přihlásit samostatně.
Seznam identů
Studijní plán D
o SZBMN1 – státní zkouška z oboru
o BP*MN1 – obhajoba bakalářské práce kde * odpovídá katedře nebo sekci
podle tab. 1
Studijní plán D1
o SZBMN2– státní zkouška z oboru
o BP*MN1 – obhajoba bakalářské práce kde * odpovídá katedře nebo sekci
podle tab. 1
Studijní plán E
o 6SZBMN – státní zkouška z oboru
o 6BP*MN – obhajoba bakalářské práce kde * odpovídá katedře nebo sekci
podle tab. 1
Tab. 1 Kódy kateder a sekcí:
P
KMPH
V
KMVH
I
KMIH
Z
IMZS
E
Sekce ekonomie KSVH
H
Sekce humanitních věd KSVH
J
Sekce jazyků KSVH
T
Sekce tělesné kultury KSVH

Podmínky skládání jednotlivých částí státní zkoušky
Podmínky pro skládání státní zkoušky z oboru je:
Studijní plán D a D1
o Zisk minimálně 125 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem
Studijní plán E
o Zisk minimálně 174 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem, do
kterých se nezapočítávají případné kredity získané za části státní zkoušky
Podmínky pro obhajobu bakalářské práce:
odevzdání práce v termínu stanoveném harmonogramem ak. roku pro příslušný termín
obhajoby.
Ke kterékoli z částí státní zkoušky se student může přihlásit i v případě, že nesplňuje výše
uvedené podmínky. Příslušnou část státní zkoušky však lze konat pouze v případě splnění
podmínek. Pokud se student v případě nesplnění podmínek včas neodhlásí, bude hodnocen
stupněm „Nevyhověl“.
Možnost pokračování v navazujícím magisterském studijním programu na FM
Absolventi bakalářského studijního programu na FM budou přijímání ke studiu v navazujícím
magisterském studijním programu v souladu s podmínkami přijímacího řízení schválenými
pro příslušný akademický rok.

Navazující magisterský studijní program:
Průběh státních závěrečných zkoušek v navazujícím magisterském studijním programu
obecně upravuje studijní a zkušební řád (SZŘ) pro příslušný studijní plán.
Struktura státní zkoušky se liší podle studijního plánu.
Seznam částí státní zkoušky a příslušných identů
Studijní plán D1
o SZKEK1 – státní zkouška z ekonomie
o SZKMN1 – státní zkouška z oboru 1. část
o SZKMN2 – státní zkouška z oboru 2. část
o SZKVPS nebo SZKVVS nebo SZKVMI nebo SZKVMZ – státní zkouška
z příslušné vedlejší specializace
o DP_VPS nebo DP_VVS nebo DP_VMI nebo DP_VMZ – obhajoba
diplomové práce z příslušné vedlejší specializace
Studijní plán E
o 6SZ_MN – státní zkouška z oboru
o 6SZVPS nebo 6SZVVS nebo 6SZVMI nebo 6SZVMZ – státní zkouška
z příslušné vedlejší specializace
o 6DP_PS nebo 6DP_VS nebo 6DP_MI nebo 6DP_MZ – obhajoba diplomové
práce z příslušné vedlejší specializace
Podmínky skládání jednotlivých částí státní zkoušky
Vzhledem ke specifickému postavení vedlejší specializace ve studijních plánech na FM VŠE
jsou podmínky stanovené příslušných studijním a zkušebním řádem upraveny takto:
Části označené v seznamu identů (viz výše) kurzívou lze konat v případě, že má
student splněny všechny povinnosti, ze kterých daná část státní zkoušky vychází.
V případě studijního plánu E zároveň získal alespoň 38 ECTS kreditů za povinné
předměty oboru. (to odpovídá ukončenému 2. semestru studia podle vzorového plánu
s výjimkou předmětu Ekonomie2)
Státní zkoušku z vedlejší specializace lze konat v případě, že má student splněny
všechny povinnosti stanovené studijním a zkušebním řádem pro ukončení studia
o pro studijní plán D1 se jedná o alespoň 72 získaných kreditů za studijní
povinnosti ve struktuře předepsané studijním plánem
o pro studijní plán E se jedná o alespoň 105 získaných kreditů za studijní
povinnosti ve struktuře předepsané studijním plánem, do kterých se
nezapočítávají případné kredity získané za části státní zkoušky
Obhajoba diplomové práce se koná zpravidla společně se státní zkouškou z vedlejší
specializace. Podmínkou je v příslušném termínu odevzdaná diplomová práce.
Studenti, kteří studují vedlejší specializaci na jiné fakultě VŠE, se řídí podmínkami
stanovenými studijním a zkušebním řádem bez úprav.
Ke kterékoli z částí státní zkoušky se student může přihlásit i v případě, že nesplňuje
podmínky stanovené studijním a zkušebním řádem ve smyslu výše uvedené úpravy.
Příslušnou část lze však vykonat pouze v případě, že jsou předepsané podmínky splněny.
Pokud se student v případě nesplnění podmínek včas neodhlásí, bude hodnocen stupněm
„Nevyhověl“.

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací
Termíny odevzdání bakalářské nebo diplomové práce pro jednotlivé termíny obhajob
stanovuje harmonogram příslušného akademického roku.
Termíny na státní závěrečnou zkoušku
Termíny na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky budou vypsány v souladu s
harmonogramem příslušného akademického roku. Zejména pro poslední části státních
zkoušek (ty které je možné konat po splnění všech povinností stanovených příslušným
studijním plánem) se jedná zpravidla o termíny v lednu, červnu a září.
Promoce
Student, který chce být promován v červnovém termínu, musí složit všechny části
státní zkoušky nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem pro příslušný ak. rok
v závislosti na termínu promocí. (obvykle 10-14 dní před tímto termínem). Studenti, kteří
složí SZ později, budou promováni v podzimním termínu promocí.
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