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Pokyny ke státním závěrečným zkouškám 

konaných na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství 

platné pro 

Bakalářské studium obecného typu studia  

Studijní obor B-STI – Strojní inženýrství 

studenti se závěrečnými pracemi obhajovanými na Odboru motorových vozidel a Odboru 

spalovacích motorů 

a 

Navazující magisterské studium 

Studijní obor M-ADI – Automobilní a dopravní inženýrství 

studenti se závěrečnými pracemi obhajovanými na Odboru motorových vozidel a Odboru 

spalovacích motorů 

Poslední aktualizace: 7. 6. 2017 

Pokyny pro studenty 

1. Stanovení místa konání a časového rozvrhu státních závěrečných zkoušek 

Rozdělení studentů ke zkušebním komisím, místnosti konání zkoušek a časový rozvrh 

státních závěrečných zkoušek (SZZ) bude stanoven po odevzdání závěrečných prací a splnění 

studijních povinností nezbytných pro připuštění k SZZ studenty, kdy bude jasno, kolik 

studentů bude státní závěrečnou zkoušku konat. Informace se studentům zobrazí 

v informačním systému Studis, případně výsledné seznamy se složením komisí a časovým 

plánem rovněž na webu Ústavu automobilního a dopravního inženýrství (ÚADI). 

2. Příprava náležitostí k SZZ 

Student konající státní závěrečnou zkoušku si připraví k odevzdání u SZZ následující 

náležitosti k ukončení studia: 

 Výstupní list studenta 

o Student 

 V systému Studis potvrdí správnost údajů v elektronickém indexu 

 Nechá si potvrdit areálové knihovně FSI vrácení všech vypůjčených 

podkladů (skripta, knihy apod.) 

 Do doby konání SZZ vrátí všechny podklady vypůjčené z ÚADI, 

Výstupní list před konání SZZ na ÚADI nepotvrzuje, bude mu 

potvrzen po odevzdání v den konání SZZ 
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 Zaplacení organizačního poplatku 200 Kč, pokud se student hodlá zúčastnit 

slavnostních promocí.  

o Platí se prostřednictvím průkazu studenta. Informace a pokyny k provedení 

platby jsou uvedeny v  Pokynu děkana č. 3/2017. 

o Možnost platby složenkou není na ÚADI podporována. 

o Platba průkazem musí být provedena nejpozději v den SZZ, následující den 

přestává držitel průkazu být studentem a průkaz pozbývá platnosti, včetně 

možnosti mikroplatbu provést. 

o Informace o provedené platbě za promoci je uvedena na Výstupním listu 

studenta. Pokud se student nehodlá promocí zúčastnit, dopíše sdělení 

„Promocí se nezúčastním.“ k místu, kde je uvedena platba poplatku a toto 

sdělení na tomto místě podepíše. 

o  Studenti zaplatí poplatek před dnem konání SZZ. V případě neúspěšného 

složení SZZ zůstává studentu poplatek zaplacen do příštího roku. 

Poznámka: 

Pokud by se student rozhodl platbu provést až v den konání SZZ 

po tom, co mu bylo oznámeno úspěšné složení SZZ, musel by po státní 

závěrečné zkoušce 

 Provést platbu za promoci 

 Vytisknout Výstupní list 

 Nechat si potvrdit v areálové knihovně FSI vrácení 

všech vypůjčených podkladů skripta, knihy apod.) 

 Odevzdat výstupní list na sekretariátu ÚADI 

 Přinést ze sekretariátu ÚADI ke komisi k podpisu 

Protokol o SZZ 

Tyto kroky není možno v den konání SZZ z časových a organizačních 

důvodů stihnout. 

 Náležitosti od externího oponenta 

o Vytisknutý a podepsaný posudek oponenta v listinné podobě musí být 

na sekretariát ÚADI (p. Jana Stodolová, Technická 2896, budova A1, 

místnost 718) doručen do konce období pro recenze závěrečných prací 

daného Časovým plánem studia na FSI. Pokud oponent nezašle oponentní 

posudek poštou (není doporučeno, může dojít k prodlevě v doručování nebo 

ke ztrátě), je doporučeno doručit posudek prostřednictvím studenta. Pokud 

oponentní posudek nebude doručen do výše uvedeného termínu, nejsou 

k dispozici nezbytné náležitosti k SZZ a student nemůže konat SZZ. 

o Student od externího oponenta zároveň vyzvedne vyplněnou, vytisknutou 

a podepsanou Dohodu o provedení práce, která je externímu oponentu 

zaslána z ÚADI mailem 
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o Pokud má oponent listinnou kopii práce (druhý výtisk), po vypracování 

posudku oponenta od něj student vyzvedne kopii zpět a povinně ji přinese 

ke státní závěrečné zkoušce a před jejím začátkem předá tajemníku komise. 

3. Dostavení se ke státním závěrečným zkouškám 

Z důvodu možného časového posunu (způsobeného např. náhlým onemocněním studenta 

či jinými okolnostmi) a plynulého průběhu zkoušek se studenti dostaví ke zkouškám 

následovně: 

 1. a 2. student v pořadí  

- min. 20 min před začátkem zkoušky prvního studenta 

 Další studenti s předpokládaným začátkem zkoušky dle rozpisu do 11.00 h.  

- min. 60 min před začátkem zkoušky 

 Další studenti s předpokládaným začátkem zkoušky od 11.00 h. do 13.00 h. 

- min. 90 min před začátkem zkoušky 

 Další studenti s předpokládaným začátkem zkoušky od 13.00 h. 

- min. 120 min před začátkem zkoušky 

4. Odevzdání náležitostí k ukončení studia a SZZ 

Student odevzdá  

 Do konce období pro recenze závěrečných prací 

o Na sekretariát ÚADI (p. Jana Stodolová) 

 Vytisknutý a podepsaný posudek externího oponenta v listinné 

podobě (pokud není doručen poštou) 

 Dohodu o provedení práce externího oponenta a její vyúčtování 

 V den konání SZZ 

o Tajemníku příslušné zkušební komise před zahájením zkoušky 

 Listinnou kopii práce (druhý výtisk), pokud byl k vypracování 

posudku u externího oponenta 

o Na sekretariát ÚADI 

 Výstupní list student odevzdá na sekretariátu ÚADI ihned 

po ukončení SZZ a oznámení výsledného hodnocení studentu 

(viz Průběh státní závěrečné zkoušky dále).  

5. Průběh státní závěrečné zkoušky 

SZZ se skládá z  

 Obhajoby závěrečné práce 

 Rozpravy z odborných předmětů. 

Průběh SZZ 
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 Tajemník komise představí studenta (jménem, názvem závěrečné práce) 

 Tajemník předá slovo předsedovi komise. Ten vyzve studenta k prezentaci závěrečné 

práce 

 Student přednese prezentaci své práce 

• V délce 

 pro obhajobu bakalářské práce do 10 min, 

 pro obhajobu diplomové práce do 15 min. 

• Je doporučeno  

 připravit si prezentaci  

 pro obhajobu bakalářské práce na dobu 7-8 min, 

 pro obhajobu diplomové práce na dobu 10-12 min, 

 vyzkoušet si prezentaci včetně její délky a počítat s tím, že skutečná 

délka je téměř vždy o něco delší.  

• Pro prezentaci je k dispozici 

 dataprojektor a počítač s nainstalovanými programy Microsoft 

Powerpoint a Adobe Reader.  Student může použít vlastní notebook 

nebo si prezentaci přinést na flash nebo USB disku ve formátu 

*.pptx, *.ppt, případně *.pdf. V případě použití vlastního notebooku 

je doporučeno pro případ technických problémů mít s sebou také 

zálohu prezentace na flash nebo USB disku.  

• Je možné 

 pro případ potřeby mít k použití písemné poznámky 

Je to lepší varianta, než vzpomínat na konkrétní hodnoty, 

ztratit souvislosti a prodlužovat tak neúčelně dobu 

prezentace 

 prezentace může být v jazyce českém, příp. i slovenském nebo 

anglickém 

• Součástí prezentace závěrečné práce nejsou  

 odpovědi na otázky oponenta 

Snímky k odpovědím na otázky oponenta je doporučeno mít 

připraveny v samostatném souboru (*.pptx, *.ppt, *.pdf ) 

a moci tak v případě potřeby přepínat mezi nimi a snímky 

v samotné prezentaci 

 Po ukončení prezentace tajemník komise seznámí komisi s posudky práce, zejména 

s posudkem oponenta. 

 Po ukončení prezentace následuje rozprava k závěrečné práci. 

• Student je nejprve vyzván k  zodpovězení dotazů oponenta (pokud jsou 

v oponentním posudku uvedeny). Podle charakteru dotazu může student 
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odpovědět buďto jen ústně, lepší je ale předem si připravit a promítnout 

podklady (snímky.  

• Po zodpovězení dotazů oponenta kladou k závěrečné práci dotazy členové 

komise. 

 Dále následuje rozprava z odborných předmětů, která se opírá zejména (ale nikoliv 

výhradně) o Tematické okruhy k rozpravě z odborných předmětů. Otázky jsou 

kladeny zejména (ale nikoliv výhradně) z oblastí tematicky blízkých závěrečné práci. 

 Po ukončení odborné rozpravy proběhne neveřejné jednání komise k hodnocení 

studenta, následně je student seznámen s výsledkem své SZZ, který se skládá z 

hodnocení 

 Obhajoby závěrečné práce 

 Rozpravy z odborných předmětů 

 Celkového hodnocení SZZ. 

 Po seznámení s výsledkem SZZ student okamžitě odevzdá na sekretariátu ÚADI 

Výstupní list a vyzvedne si vytisknutý protokol o průběhu SZZ (1. krok systému „něco 

za něco“). 

 Protokol o průběhu SZZ ihned doručí tajemníku zkušební komise ve zkušební 

místnosti k podpisu členy komise. Po doručení protokolu o průběhu SZZ student 

obdrží zpět od tajemníka komise kopii listinné podoby své závěrečné práce. (2. krok 

systému „něco za něco“). Tím průběh SZZ pro studenta končí. 

6. Kontrola Dodatku k diplomu 

V souladu s Pokynem děkana č. 3/2017 bude v období před SZZ bude vytvořen Dodatek 

k diplomu a vystaven ke kontrole v IS Studis. Na vystavení bude každý student upozorněn 

emailem za účelem kontroly správnosti údajů. Po doplnění klasifikace SZZ, nejpozději 

následující pracovní den po konání SZZ student zkontroluje všechny údaje v Dodatku 

k diplomu. Nesprávné údaje student neprodleně reklamuje prostřednictvím IS či na Studijním 

oddělení. 


