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 ZCU 016604/2020/DFPE/For 

Vyhláška děkana č. 21VD/2020 

k mimořádnému opravnému termínu státních závěrečných zkoušek  a obhajob kvalifikačních prací 

v akademickém roce 2020/2021. 

Vzhledem k mimořádným událostem v akademickém roce 2019/20 způsobených epidemií 

onemocnění covid-19 vyhlašuji mimořádný termín pro konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) 

a obhajob kvalifikačních prací na 1. – 8. 10. 2020.  

Mezní termín pro přihlášky je stanoven na 17. 9. 2020. Přihlášky na obhajobu kvalifikačních prací 

se podávají na příslušných katedrách a přihlášky na státní závěrečné zkoušky na studijním oddělení.  

 

Specifická pravidla a požadavky 

Formuláře přihlášek jsou standardní pro letní a podzimní termín s tím rozdílem, že student je v záhlaví 

navíc označí jako „Supertermín“. 

Tento mimořádný opravný termín mohou využít pouze ti studenti, kteří byli v akademickém roce 

2019/20 neúspěšní na některém z řádných termínů SZZ nebo obhajob. 

Studenti přihlášení na tento mimořádný termín SZZ nebo obhajob budou zapsaní do nového 

akademického roku 2020/21 a dojde tak k prodloužení doby studia. S prodloužením studia mohou 

být v individuálních případech spjaty i poplatky za nadstandardní dobu studia.  

Studenti posledních ročníků bakalářských programů na FPE, kteří pokračují dále ve studiu některého 

z navazujících magisterských programů, mají povinnost podle zákona č. 188/2020 Sb. doložit do 45 

dnů od začátku akademického roku dokončené bakalářské vzdělání. Pokud tuto skutečnost nedoloží, 

nemohou ve studiu navazujícího magisterského programu pokračovat. 

Katedry nejpozději do 14. 9. 2020 nahlásí termín a formu konání SZZ a obhajob studijnímu oddělení. 

Termín bude spadat do uvedeného intervalu. Pro obě akce lze volit i jeden den. Obhajoby nebo SZZ 

lze konat i online. 

Komise na katedrách, budou sestaveny s ohledem na probíhající výuku v zimním semestru a možnosti 

vyučujících. Minimální počet členů komise jsou dle 2VD/2018 tři. 
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