JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan
V Plzni dne 13. 12. 2021
DFPR – 136/2021

Pokyn děkana č. 61D/2021,
kterým se stanoví zvláštnosti organizace a průběhu státních závěrečných
zkoušek a souborných zkoušek v zimním semestru akademického roku
2021/2022
Za účelem sjednocení postupu konání státních závěrečných zkoušek a souborných zkoušek
v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU (dále jen „SaZŘ“) v ZS 2021/2022 vydávám
v důsledku situace související s COVID-19 tento
pokyn:
1. Konkrétní termíny, v nichž jednotliví studenti budou skládat státní závěrečné
zkoušky, byly na základě losování určeny dne 7. 12. 2021.
2. Složení jednotlivých zkušebních komisí, před nimiž se budou konat státní závěrečné
zkoušky, bylo stanoveno pokynem děkana před vydáním tohoto pokynu; ustanovení
SaZŘ o možnosti změnit v případě nutnosti složení zkušební komise tím není dotčeno.
3. Každému studentu bude sdělena hodina, na kterou se má ke státní závěrečné zkoušce
dostavit, nejpozději 48 hodin předem, a to na základě rozhodnutí předsedy příslušné
zkušební komise. V případě, že se státní závěrečné zkoušky ze stejných předmětů
budou v jeden den konat před dvěma zkušebními komisemi (dále „paralelní
zkoušení“), bude rozhodnutí podle první věty tohoto odstavce učiněno ve shodě
předsedů obou těchto komisí. Nedojde-li k takové shodě, učiní rozhodnutí proděkanka
pro studijní záležitosti.
4. V případě paralelního zkoušení si každý student, který se v určenou hodinu dostaví ke
státní závěrečné zkoušce, vylosuje zkušební komisi, před níž bude státní závěrečnou
zkoušku konat. Nebude-li s ohledem na rozhodnutí podle odstavce 3 probíhat takové
losování obvyklým způsobem hromadně, musí být při losování přítomen alespoň
jeden člen zkušební komise, jeden administrativní pracovník a nejméně ještě jeden
student.
5. O místě přípravy studenta a její době, která musí činit alespoň 15 minut, rozhoduje
předseda zkušební komise v závislosti na kapacitních možnostech místností a osob, jež
budou v konkrétním případě k dispozici.

6. Výsledek státních závěrečných zkoušek se sděluje ještě v den jejich konání v době či
dobách, jež určí předseda zkušební komise.
7. Pro konání státních závěrečných zkoušek je možné využít i kombinovanou formu, kdy
je přítomna část komise a student prezenčně a část komise pomocí prostředků
komunikace na dálku. V takovém případě se pořizuje záznam zkoušky, který se
archivuje po dobu 5 let. Protokol o státní závěrečné zkoušce bude pak doplněn o
informaci, který člen komise byl přítomen prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku. Vlastnoruční podpis tohoto člena komise je nahrazen podpisem této informace
všemi přítomnými členy komise. Fyzicky přítomní členové komise podepisují jak
vepsanou informaci, tak protokol jako celek.
8. Studenti, kteří budou konat uvedené zkoušky, či budou obhajovat kvalifikační práce,
předloží:
- platný certifikát o očkování, nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 ne
starší 90 dnů, nebo potvrzení o provedení testů na COVID-19 bezprostředně (48
hodin) před zkouškou (PC-R test), a to s negativním výsledkem;
- čestné prohlášení o absenci příznaků onemocnění.
9. V případě, že student nesplní podmínky podle odstavce 8, bude podle okolností nucen
respektovat zpřísněná opatření zajišťujících ochranu zdraví při zkoušce.
10. Ustanovení odstavců 1 až 9 se vztahují též na souborné zkoušky.
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