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Směrnice Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 2/2021 

ŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH 

A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

(ve znění účinném od 1. 4. 2021) 

 
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vydávám tuto směrnici: 
 

Článek 1 

Předmět úpravy 

(1) Předmětem úpravy je organizace státních závěrečných zkoušek (dále jen „SZZ“) v bakalářských 
a navazujících magisterských studijních programech v kontextu ustanovení Studijního a 
zkušebního řádu Masarykovy univerzity (dále jen „SZŘ“). 

 

Článek 2 

Přihlášení k SZZ 

(1) V semestru, ve kterém student plánuje SZZ a obhajobu závěrečné práce, je povinen si zapsat 
v bakalářských studijních programech předměty s kódy SZB a SOBHA a v navazujících studijních 
programech předměty s kódy SZMGR a SOBHA. 

(2) Zapsání výše uvedených předmětů je považováno za přihlášku k SZZ. 

(3) Bez podání přihlášky k SZZ nevzniká žádný nárok na účast u SZZ v daném semestru. 

(4) K účasti u opravné SZZ nebo její součásti je student přihlášen automaticky studijním oddělením. 
Vždy je provedeno přihlášení do období vymezeného pro SZZ v nejbližším možném termínu. 

(5) V případě nesplnění podmínek pro přístup k SZZ v termínu stanoveném v harmonogramu závěru 
studia studijní oddělení provede zrušení přihlášení studenta k SZZ. Tím zaniká nárok na účast 
u SZZ v daném termínu. 

(6) Nemá-li student povinnost v daném termínu přistoupit k SZZ, může přihlášku k SZZ do termínu 
odevzdání závěrečné práce zrušit oznámením studijnímu oddělení. 

 

Článek 3 

Termíny 

(1) Důležité termíny ohledně řádného ukončení studia zveřejňuje studijní oddělení 
v harmonogramu závěru studia. 

(2) Zejména jsou vyhlášeny tyto termíny: 

a) přihlášení k SZZ, 

b) schválení konečné podoby zadání závěrečné práce, 

c) odevzdání závěrečné práce, 
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d) splnění podmínek pro přístup k SZZ, 

e) termíny SZZ. 

 

Článek 4 

Splnění studijních povinností před SZZ 

(1) Splněním požadavků dle odst. (1) čl. 23 (resp. čl. 24) SZŘ se rozumí úspěšné ukončení všech 
povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů v předepsané skladbě. 

(2) Pokud student úspěšně neukončí volitelný předmět, pak v případě, kdy student splnil všechny 
podmínky přístupu ke SZZ a přihlásil se k ní, může požádat o neopakování předmětu i tehdy, 
pokud překročil limit počtu kreditů stanovený v článku 20 odst. 3 SZŘ. 

(3) Pokud je student přihlášen k SZZ, má povinnost přistoupit k SZZ a řádně neodevzdá závěrečnou 
práci, je mu ukončeno studium pro nesplnění požadavků. 

 

Článek 5 

Jazyk u SZZ 

(1) Státní zkouška probíhá v jazyce studijního programu. 

(2) V českých studijních programech mohou účastníci zkoušky mluvit slovensky. 

(3) Se souhlasem studenta i všech členů komise může v českých studijních programech probíhat 
zkouška anglicky a v anglických studijních programech česky. 

 

Článek 6 

Přerušení studia mezi jednotlivými termíny SZZ, kteří neuspěli u SZZ 

(1) Pokud studenti neuspějí u SZZ a zároveň splní podmínky pro postup do následujícího semestru 
a do tohoto semestru chtějí být zapsaní, musí prostřednictvím příslušné aplikace v IS MU 
požádat o zápis do dalšího semestru do pěti dnů po neúspěšné SZZ. V opačném případě jim bude 
studium přerušeno z moci úřední do termínu další SZZ. 

 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

(1) Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje směrnice č. 02/2018 Řádné ukončení studia 
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech ve znění účinném od 17. září 
2018. 

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení a průběžnou aktualizací této směrnice pověřuji proděkana 
pro bakalářské a magisterské studium. 

(3) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává vedoucí studijního oddělení. 

(4) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění. 
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(5) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021. 

 
 

 

Jiří Zlatuška 
děkan FI 

podepsáno elektronicky 
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