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OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2014 

Pokyny pro organizaci státní závěrečné zkoušky probíhající na Přírodovědecké fakultě UK 

 
Komise pro daný termín státní závěrečné zkoušky  

Garant programu nebo jím pověřený garant oboru určuje členy komise pro daný termín státní závěrečné 

zkoušky (SZZK) z odborníků, kteří byli schváleni jako členové komise pro SZZK vědeckou radou fakulty a 

jmenováni děkanem dle čl. 7, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „schválený seznam členů“). 

Předseda 

Předseda komise pro daný termín SZZK je určen garantem programu/oboru z odborníků, kteří byli schváleni 

jako předsedové komisí pro SZZK v daném oboru vědeckou radou fakulty a jmenováni děkanem dle čl. 7, odst. 3 

Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „schválený seznam předsedů“). U dvouoborového učitelského studia 

(a případně dalších mezioborových studií) je předseda jmenován po dohodě garantů participujících 

oborů/programů. U jednotlivých částí SZZK respektuje složení komise oborovou příslušnost zkoušených témat. 

Členové komise 

Komise pro části SZZK je složena ze schváleného seznamu členů/předsedů. Minimální počet přítomných členů 

komise je 3 (včetně předsedy). Pokud se předseda ze závažných nepředvídatelných důvodů neúčastní konání 

části SZZK, pověří jednoho z členů komise řízením dané části SZZK. Předpokladem je, že tento člen komise je 

zároveň ve schváleném seznamu předsedů. Pověření je vyhotoveno písemně a odesláno na studijní oddělení 

(SO). SO zajistí uložení kopie pověření ve spisu každého studenta skládajícího SZZK u této komise. 

Klasifikace 

Výsledná klasifikace se stanovuje dle čl. 7, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK, přičemž celkovou klasifikaci 

určuje komise poslední části SZZK. 

Vyhlášení termínů SZZK 

Vyhlášení termínů se řídí čl. 7, odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK. 

Konání SZZK 

Konání jakékoliv části SZZK nesmí být zahájeno, pokud počet přítomných členů komise je nižší než 3 a pokud 

není přítomen předseda nebo člen pověřený řízením dané části SZZK. 

Toto opatření v plném rozsahu ruší a zároveň nahrazuje Opatření děkana č. 3/2011. Toto opatření nabývá 

platnosti a účinnosti dnem vydání. 

Osobami odpovědnými za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji příslušné garanty 

studijního programu/oboru, příslušné vedoucí kateder/ředitele ústavů a vedoucí studijního oddělení.  

V Praze dne 26. 5 .2014              
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