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Studentům 3. ročníku 
kombinovaného a prezenčního 
bakalářského studia 
Katedry veřejné ekonomie 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

blíží se den Vaší Státní závěrečné zkoušky. Jménem celé katedry Vám přeji pohodu i vytrvalost v 

přípravě na tento významný okamžik ve Vašem životě. 

Chci Vám přiblížit průběh Státních závěrečných zkoušek a podat některé informace, které považuji 

za důležité. 
 

Každý student je povinen se dostavit k přípravě nejpozději 90 minut před zahájením své zkoušky, 

pokud není v harmonogramu uvedeno jinak. 
 

Po příchodu do zkušební místnosti si vytáhnete jednu otázku Jednu otázku z Veřejné ekonomie  

a jednu otázku z Ekonomie. Na přípravu budete mít cca 45 minut. Příprava bude probíhat v téže 

místnosti jako samotná zkouška. Současně s Vaší přípravou bude zkoušen předcházející student. 
 

Při příchodu před komisi budete komisi představeni současně se sdělením tématu Vaší bakalářské 

práce a se jménem vedoucího Vaší bakalářské práce. 

Poté následuje bakalářská zkouška v pořadí: 

      - obhajoba bakalářské práce, 

      - zkouška z Veřejné ekonomie, 

 - zkouška z Ekonomie.  
 

Na úvod obhajoby své bakalářské práce máte možnost svou práci uvést (ideálně v podobě 

powerpointu). Připravte si proto maximálně pětiminutový projev, ve kterém: 

- definujete problémovou oblast, případně problém, který jste řešili, 

- formulujete cíle, které jste si vytkli a (případné) hypotézy řešení, 

- popíšete pracovní postup a metody, které jste volili, 

- velmi stručně vyjádříte obsah práce, 

- sdělíte případné problémy při zpracování tématu, 

- porovnáte cíle a hypotézy s dosaženými výsledky. 
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Doporučuji Vám si úvodní slovo písemně připravit, ale nečíst.  Z Vašeho úvodního slova musí být 

patrná jak Vaše skromná jistota, tak i Váš pocit závažnosti okamžiku a určitá úcta ke komisi. Tím 

chci říci, abyste přípravu k úvodnímu slovu neodbyli pod heslem, že „přece vím, co řeknu, protože 

jsem to přece psal/a“. Jelikož se někteří členové komise o problematice řešené ve Vaší bakalářské 

práci dozvědí poprvé, na samotné prezentaci, zejména na schopnosti vystihnout podstatné  

(a vynechat nepodstatné) a zdůraznit vlastní přínos, velmi záleží.  
 

Po Vašem úvodním slově jsou předneseny posudky vedoucího práce a oponenta. Posudky 

naleznete (nejpozději tři dny před zkouškou) v ISu v agendě „Archiv závěrečné práce“.  

Po přečtení posudků následuje všeobecná rozprava. Tu zahájíte Vy svou reakcí na posudky  

a odpověďmi na otázky, v posudcích obsažené.  V rozpravě se Vás dále může zeptat kdokoliv na 

cokoliv. Usměrňující roli zde obvykle hraje předseda komise a Váš vedoucí práce, případně další 

učitelé katedry. 

Určitě není na škodu probrat strategii obhajoby Vaší bakalářské práce s jejím vedoucím. 
 

Výsledek SZZ Vám bude oznámen na konci zkušebního dne. 

 

Okruhy všech otázek jsou přístupny na stránkách Katedry veřejné ekonomie. Na těchto stránkách 

rovněž zveřejňujeme Harmonogram, který je současně vyvěšen i na nástěnce KVE.  

http://www.econ.muni.cz/t302/ 

Nezapomeňte, že nejpozději tři pracovní dny před termínem Vaší Státní závěrečné zkoušky musíte 

mít splněny všechny podmínky pro možnost skládat SZZ. 

 

Mnoho úspěchů a potřebnou kapičku štěstí Vám přeje   

 

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. v. r. 

vedoucí katedry 

 

 

 

 

 


