
SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU 
  

Číslo:  69                                                               České Budějovice, 26. 11. 2004           

  

ORGANIZACE A PODMÍNKY KONÁNÍ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

U BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 

2004/2005 
  

1. Řádné ukončení studia v bakalářském a magisterském studijním programu upravují § 45 až § 47 a 

podmínky státních závěrečných zkoušek upravuje § 53 zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. Dále 

se student řídí Studijním a zkušebním řádem JU čl. 15 a 16. 

  

2. Student může konat státní závěrečnou zkoušku teprve tehdy, až splní všechny dílčí zkoušky a 

zápočty daného státnicového předmětu.  

  

3. Na základě schválení vědecké rady TF JU ze dne 15. 11. 1999 je možné si rozložit státní závěrečnou 

zkoušku včetně obhajoby v prezenční i kombinované formě studia maximálně do dvou termínů. 

     

4. Obhajoba závěrečné práce se koná před příslušnou odbornou komisí, ke které závěrečná práce 

tematicky náleží.  

  

5. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky se koná po vykonání všech součástí státní závěrečné 

zkoušky. 

  

6. Státní závěrečnou zkoušku, popřípadě její část, lze v případě neúspěchu jednou opakovat (Studijní 

a zkušební řád JU, čl. 15 odst. 7).  

  

7. Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2004/05 se budou konat v únoru a červnu dle 

schváleného harmonogramu akademického roku 2004/05 a dále v září. K tomu se stanovuje 

následující harmonogram: 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby prací v září 2005: 5. – 9. 9. 2005 

Odevzdání indexů k uzavření závěrečného ročníku před státními závěrečnými zkouškami 

v září 2005:                                                                                                                     

prezenční studium - do 17. 6. 2005  

kombinované studium – do 17. 6. 2005  



Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v září 2005: do 17. 6. 2005 

Odevzdání bakalářských a diplomových prací k obhajobě při státních závěrečných zkouškách v září 

2005: do 24. 6. 2005 

Studenti si mohou vyzvednout posudky práce na studijním oddělení nejpozději 3 dny před 

termínem obhajoby.  

  

Toto opatření nabývá účinnosti dne 26. 11. 2004. 

  

                      Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

                                                                                                       děkan  TF JU     
 


