Informace k průběhu státních závěrečných zkoušek
v období JARO 2021
(vč. opravných zkoušek)

Vzhledem k vývoji situace související s pandemií COVID-19 předpokládáme, že ústní
část státních závěrečných zkoušek (dále jen SZZk) bude probíhat prezenční formou.
Obhajoby bakalářských a diplomových prací budou realizovány buď prezenčně nebo
v tzv. hybridní formě (s on-line připojením buď celé zkušební komise nebo jejích
jednotlivých členů, student bude vždy přítomen v dané místnosti na PrF). Konkrétní
formu obhajoby určuje katedra, o zvolené formě je povinna informovat studenty spolu
s vyhlášeným termínem.
V případě prezenční formy ústní SZZk budou členové zkušební komise a zkoušený
student přítomni v jedné místnosti. Prezence studenta, losování zkušebních otázek
a písemná příprava studenta tomu bude předcházet v místnosti jiné, a to pod
dohledem tajemníků (doktorandů). Čísla konkrétních místností pro prezenci a přípravu
studentů a pro výkon zkoušky jsou uvedena ve zveřejněném rozpisu komisí
(odkazy jsou uvedeny níže).
Je však třeba počítat také se změnou situace, v jejímž důsledku nebude možné konání
SZZk za přítomnosti všech osob (komise i studenta) v jedné místnosti. V takovém
případě budeme muset přistoupit k hybridní formě (tedy s on-line připojením buď celé
zkušební komise nebo jejích jednotlivých členů; student bude přítomen v určené
místnosti na PrF).
Studenti vykonávající jednotlivé součásti SZZk budou tedy vždy fyzicky přítomni
v budově fakulty dle zveřejněných rozpisů, bez ohledu na to, jaká z výše popsaných
forem bude realizována.
Studenti jsou vypsáni k prezenci na konkrétní čas. Z organizačních důvodů
(možný posun zkoušení při neúčasti některého ze studentů) jsou studenti (počínaje
druhým studentem dle vypsaného pořadí) povinni být přítomni na místě (a zdržovat
se v prostoru hlavní chodby před učebnami 124 - 131) již 60 minut před časem
uvedeným jako začátek prezence. Při prezenci je třeba se prokázat dokladem
totožnosti.
Student má možnost písemné přípravy v délce 10 minut na 1 předmět, tj. celkem
40 minut přípravy v případě magisterské SZZk nebo 30 minut přípravy v případě
bakalářské SZZk. U opravných zkoušek se pak celkový čas písemné přípravy odvíjí
od počtu opakovaných předmětů. Papíry na přípravu obdrží studenti na místě.
Psací potřeby používají vlastní. Na dodržení času přípravy dbají dozorující tajemníci.
Výsledky zkoušek budou vyhlašovány bezprostředně po ukončení průběhu ústní
součásti každého studenta.

Hygienické podmínky a testování studentů
SZZk budou konány za přísných hygienických podmínek. Jak u písemné přípravy
studentů, tak i v průběhu státní závěrečné zkoušky, budou zajištěny potřebné
rozestupy, v místnostech bude k dispozici dezinfekce. Po celou dobu přítomnosti
v budově fakulty je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu)
dle aktuálních vládních nařízení.
Účast na SZZk (jak ústní část, tak i obhajoba) podléhá povinnému testování studentů.
Pokyny byly zaslány v samostatné zprávě, najdete je na fakultním webu v Povinné
testování studentů. Prosím, věnujte jim náležitou pozornost.
Omlouvání neúčasti
V případě, že se student přihlášený nebo zařazený k součásti SZZk nemůže
ze závažných důvodů ve stanoveném termínu dostavit, je povinen písemně poštou
(či e-mailem zaslaným příslušné studijní referentce a současně v kopii na centrální
e-mail: studijni@law.muni.cz) omluvit svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí
termínu. Neučiní-li tak, je u této součásti státní zkoušky hodnocen stupněm
„nevyhovující“ (čl. 22. odst. 6 SZŘ MU). O relevantnosti důvodů rozhodne příslušný
proděkan.
Formulář omluvenky
Při současné organizaci státních zkoušek, kdy jsou studenti zváni na konkrétní časy,
je žádoucí, aby studenti v případě, že u nich dojde ke zdravotním komplikacím,
příp. karanténním opatřením, které jim zabrání účastnit se SZZk (vč. neúčasti
u obhajoby), pokud možno předem neprodleně informovali příslušnou studijní
referentku.
Ústní součásti SZZk
Rozpisy komisí ústních součástí SZZk dle jednotlivých termínů, zkušebních komisí
a konkrétních časů konání jsou zveřejněny na úřední desce IS MU:
Bakalářské komise SZZk
Magisterské komise SZZk
Navazující magisterské komise SZZk
Pravidla používání nekomentovaných právních předpisů
Při písemné přípravě má student právo používat vlastní nekomentované právní
předpisy, při výkonu zkoušky pak na výzvu zkoušejícího.
Podrobněji zde: Informace k používání předpisů u SZZk
Obhajoby závěrečných prací a posudky
Obhajoby závěrečných prací mohou katedry realizovat v průběhu celého zkouškového
období od 3. 5. 2021 (diplomové práce), od 31. 5. 2021 (bakalářské práce) do 2. 7.
2021.

Posudky vedoucího práce a oponenta budou studentům vkládány průběžně po jejich
vypracování do Archivu závěrečné práce v IS MU. Student má právo být seznámen
s posudky nejméně 5 pracovních dnů před obhajobou. Konkrétní termín a formu
obhajoby (prezenční či hybridní) určí příslušná katedra a zveřejní na úřední
desce IS MU vždy nejpozději 2 týdny před datem konání. Studenti obdrží zároveň
od sekretářky katedry zprávu e-mailem.
Odkaz na úřední desku se zveřejněnými termíny obhajob:
Bakalářské obhajoby
Magisterské obhajoby
Navazující magisterské obhajoby
Kontrola splnění podmínek přístupu
K vykonání první součásti SZZk (obhajoby či ústní části - v závislosti na vypsání
termínů) může přistoupit student, který splnil všechny podmínky předepsané studijním
plánem. Ke splnění musí dojít (rozumí se, že musí být zapsáno hodnocení v IS MU)
nejpozději 2 pracovní dny před termínem té součásti SZZk, která se bude konat jako
první.
Volitelné předměty, které si student event. zapsal nad rámec povinného studijního
plánu studovaného oboru, má možnost dokončit kdykoliv do termínu poslední součásti
SZZk. Jinak k nim bude studijním oddělením zadán příznak „povoleno neopakovat“
(musí to však u studenta umožňovat jeho zbývající limit kreditů za neopakované
předměty).
Kontrolu splnění podmínek přístupu provádí studijní oddělení. Student má možnost
provést si průběžnou vlastní kontrolu prostřednictvím aplikace Student – Během
studia – Kontrola průchodu studiem.
Postup po neúspěšném řádném termínu SZZk a opravné zkoušky
V případě neúspěchu u řádného termínu ústní součásti SZZk v období JARO 2021
bude student přihlášen studijním oddělením do období ZÁŘÍ 2021 k vykonání opravné
zkoušky. Student bude opakovat pouze ty předměty, které byly hodnoceny u řádného
termínu stupněm F/nevyhovující.
Studium zůstává aktivní bez přerušení až do vykonání opravné SZZk v září, pokud si
student o přerušení studia po neúspěšné SZZk do termínu opravné SZZk sám
nepožádá prostřednictvím Úřadovny.
Konkrétní termíny opravných zkoušek v období ZÁŘÍ 2021 budou zveřejněny
dostatečně včas dle harmonogramu semestru.
Termín a období SZZk pro konání event. opravné obhajoby závěrečné práce bude
odpovídat termínu odevzdání 2. verze práce (bude-li práce doporučena k doplnění,
přepracování), který stanoví příslušná zkušební komise dle Směrnice děkana
č. 7/2012 (nyní zpravidla do 31. 10. 2021, u prací vyžadujících kompletní přepracování
pak nejpozději do 31. 3. 2022 v případě DP nebo do 15. 4. 2022 v případě BP).

Potvrzení o délce absolvovaného studia, vydávání diplomů a promoce
Potvrzení o délce absolvovaného studia si mohou absolventi vygenerovat hned druhý
pracovní den po úspěšné SZZk sami v IS MU.
Nápověda k elektronickému potvrzení
Diplomy budou mít absolventi připraveny k osobnímu převzetí na studijním oddělení
ihned po podpisu rektorem. O možnosti převzetí diplomu (event. odeslání diplomu
poštou po uhrazení příslušného poplatku) budou všichni absolventi informováni
v průběhu července. Dřívější převzetí diplomu nebude mít žádný vliv na případnou
účast při pozdější promoci, bude-li konána. Konání promocí absolventů v letním
termínu bude závislé na aktuálních opatřeních. O případné možnosti přihlášení
na promoci budou absolventi včas informováni e-mailem.
Kontakty na studijní referentky
V případě doplňujících dotazů se prosím obracejte na příslušné studijní referentky:
na Bc. Petru Markovou (petra.markova@law.muni.cz),
pro SZZk v programu Právo a právní věda;
na Radmilu Tučkovou (radmila.tuckova@law.muni.cz),
pro SZZk v navazujícím magisterském studijním programu;
na Mgr. Lenku Podrabskou (lenka.podrabska@law.muni.cz),
pro SZZk v bakalářském studijním programu Vyšší justiční úředník
a na Hanu Holubovou (hana.holubova@law.muni.cz),
pro SZZk v ostatních bakalářských studijních programech.
Sledujte, prosím v následujícím období pečlivě všechny e-mailové zprávy studijního
oddělení.
Přístup veřejnosti
Státní závěrečné zkoušky jsou přístupné veřejnosti. V případě zájmu o online účast
prosím kontaktujte nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání zkoušky
vedoucího studijního oddělení Mgr. Jaroslava Pavliňáka,
jaroslav.pavlinak@law.muni.cz

