
 
 

Vyhláška proděkana pro studium č. 1/15/16 

o průběhu státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském 

studijním programu 

  

Počínaje akademickým rokem 2015/16 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 částí státní závěrečné zkoušky  

Studijní plán E - do ak. roku 2010/2011 

 6SZBMN – státní zkouška z oboru Management  

 6BP*MN – obhajoba bakalářské práce kde * odpovídá katedře1 nebo sekci: 

o P ........ Katedra managementu podnikatelské sféry (KMPH)  
o V ........ Katedra managementu veřejného sektoru (KMVH)  
o I .......... Katedra managementu informací (KMIH)  
o Z ......... Institut managementu zdravotnických služeb (IMZS)  
o E ......... Sekce ekonomie KSVH  
o H ........ Sekce humanitních věd KSVH  
o J .......... Sekce jazyků KSVH  
o T ........ Sekce tělesné kultury KSVH  

Studijní plán E - od ak. roku 2011/2012 

 61SZBM – státní zkouška z oboru Management  

 61BP** – obhajoba bakalářské práce kde ** odpovídá katedře: 

o MN .... Katedra managementu 

o EM .... Katedra exaktních metod  
o SV ...... Katedra společenských věd 

Podmínky skládání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky  

Podmínky jsou stanoveny příslušným studijním a zkušebním řádem VŠE.   

 Státní zkoušku z oboru lze konat v případě, že má student splněny všechny studijní povinnosti 

stanovené příslušným studijním plánem s výjimkou částí státní závěrečné zkoušky. Pro studijní plán 

E se jedná o alespoň 174 získaných kreditů za studijní povinnosti ve struktuře předepsané studijním 

plánem, do kterých se nezapočítávají případné kredity získané za části státní zkoušky. 

 Obhajobu bakalářské práce lze vykonat, pokud je práce řádně odevzdaná v termínu stanoveném 

harmonogramem příslušného ak. roku pro příslušný termín obhajoby. 

                                                 
1 Tyto historické indenty používají historické označení kateder a jejich sekcí, které již není v současné době platné 



Ke kterékoli z částí státní zkoušky se student může přihlásit i v případě, že nesplňuje výše uvedené podmínky. 

Konat ji však lze pouze v případě splnění podmínek. Pokud se tedy student v případě nesplnění podmínek včas 

neodhlásí, bude hodnocen stupněm „Nevyhověl“.  

 

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 závěrečné zkoušky  

Studijní plán E - do ak. roku 2013/2014 

 6SZ_MN ..... státní zkouška z oboru Management  

 6SZV** ...... státní zkouška z vedlejší specializace, kde ** odpovídá vedlejší specializaci: 

o PS ...... Management podnikatelské sféry 

o VS ...... Management veřejného sektoru a reg. rozvoje 

o MI ..... Management informací 
o MZ .... Management zdravotnických služeb 

 6DP_** ....... obhajoba diplomové práce kde ** odpovídá vedlejší specializaci2: 

o PS ...... Management podnikatelské sféry 

o VS ...... Management veřejného sektoru a reg. rozvoje 

o MI ..... Management informací 
o MZ .... Management zdravotnických služeb 

Studijní plán E - od ak. roku 2014/2015 

 62SZMN ..... státní zkouška z oboru Management  

 62SZ** ....... státní zkouška z vedlejší specializace, kde ** odpovídá vedlejší specializaci: 

o PS ...... Management podnikatelské sféry 

o VS ...... Management veřejného sektoru a reg. rozvoje 

o MI ..... Management informací 
o MZ .... Management zdravotnických služeb 

 62DP** ....... obhajoba diplomové práce kde ** odpovídá vedlejší specializaci2: 

o PS ...... Management podnikatelské sféry 

o VS ...... Management veřejného sektoru a reg. rozvoje 

o MI ..... Management informací 
o MZ .... Management zdravotnických služeb 

Podmínky skládání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky  

Vzhledem ke specifickému postavení vedlejší specializace3 ve studijních plánech na FM VŠE jsou podmínky 

stanovené příslušných studijním a zkušebním řádem upraveny takto:  

 

Studijní plán E - do ak. roku 2013/2014 

 Státní zkoušku z oboru lze konat nejdříve v případě, že má student splněny všechny studijní povinnosti, 

ze kterých daná část státní zkoušky vychází a zároveň získal alespoň 38 ECTS kreditů za povinné 

předměty oboru. (to odpovídá ukončenému 2. semestru studia podle vzorového plánu s výjimkou 

předmětu Ekonomie2). Pokud však student již složil státní zkoušku z vedlejší specializace, je podmínkou 

pro skládání státní zkoušky z oboru splnění všech studijních povinností stanovených studijním plánem pro 

                                                 
2 Pokud není diplomová práce zpracovávána v rámci studentovy vedlejší specializace, je povinností studenta domluvit se na volbě identu obhajoby na 

pracovišti, na které je práce zpracovávána 

3 Studenti, kteří výjimečně studují vedlejší specializaci na jiné fakultě VŠE, se řídí podmínkami stanovenými studijním a zkušebním řádem bez úprav. 



ukončení studia s výjimkou částí státní závěrečné zkoušky. 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. 

 Státní zkoušku z vedlejší specializace lze konat za těchto podmínek: 

o V případě, že student již složil státní zkoušku z oboru, lze státní zkoušku z vedlejší specializace 

skládat, pokud má student splněny všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem pro 

ukončení studia s výjimkou obhajoby diplomové práce. 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. 

o V případě, že student ještě státní zkoušku z oboru složenu nemá, lze státní zkoušku z vedlejší 

specializace skládat, pokud student získal všech 30 ECTS kreditů za příslušnou vedlejší specializaci.  

Studijní plán E - od ak. roku 2014/2015 

 Státní zkoušku z oboru lze konat nejdříve v případě, že má student splněny alespoň všechny povinné 

moduly oboru s výjimkou modulu 62MVP0 Metody vědecké práce a zároveň získal celkem alespoň 

75 ECTS kreditů. Pokud však student již složil státní zkoušku z vedlejší specializace, je podmínkou pro 

skládání státní zkoušky z oboru splnění všech studijních povinností stanovených studijním plánem pro 

ukončení studia s výjimkou částí státní závěrečné zkoušky. 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. 

 Státní zkoušku z vedlejší specializace lze konat za těchto podmínek: 

o V případě, že student již složil státní zkoušku z oboru, lze státní zkoušku z vedlejší specializace 

skládat, pokud má student splněny všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem pro 

ukončení studia s výjimkou obhajoby diplomové práce. 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. 

o V případě, že student ještě státní zkoušku z oboru složenu nemá, lze státní zkoušku z vedlejší 

specializace skládat, pokud student získal všech 30 ECTS kreditů za příslušnou vedlejší specializaci.  

 Obhajobu diplomové práce lze vykonat, pokud je práce řádně odevzdaná v termínu stanoveném 

harmonogramem příslušného ak. roku pro příslušný termín obhajoby a student má splněný příslušný 

diplomový seminář. 

Ke kterékoli z částí státní zkoušky se student může přihlásit i v případě, že nesplňuje výše uvedené podmínky. 

Konat ji však lze pouze v případě splnění podmínek. Pokud se tedy student v případě nesplnění podmínek včas 

neodhlásí, bude hodnocen stupněm „Nevyhověl“.  

 

 

 

V J. Hradci 15. 10. 2015 Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D. v.r. 

 proděkan pro studium 


