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POKYN Č. 24/2017
FORMA PROTOKOLU STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Ve smyslu Studijního a zkušebního řádu VUT stanovuji základní náležitosti, které bude obsahovat
Protokol o státní závěrečné zkoušce v bakalářském/magisterském studijním programu:
•
•
•

Logo fakulty
Název vysoké školy: Vysoké učení technické v Brně
Název fakulty

•
•
•

Číslo protokolu
Akademický rok
Název protokolu – např. Protokol o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu 2302T Strojní inženýrství – studijní obor Technika prostředí (obdobně u bakalářského
studijního programu)

•
•
•

Jméno a příjmení studenta
Datum, místo (země) narození, rodné číslo
Průběh studia na fakultě, event. o studiu na jiné vysoké škole

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téma/název diplomové práce
Vedoucí diplomové práce
Oponent(ti) diplomové práce
Datum zadání diplomové práce
Termín odevzdání diplomové práce
Příloha protokolu: posudek oponenta(tů) a hodnocení vedoucího diplomové práce
Průběh a hodnocení obhajoby diplomové práce
Datum obhajoby
Klasifikace diplomové práce a její obhajoby
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•
•
•
•
•

2.

Další část(ti) státní závěrečné zkoušky
Datum konání další části(tí) státní závěrečné zkoušky
Tematická oblast (předmět)
Průběh další části(tí) státní závěrečné zkoušky
Její (jejich) klasifikace

Na samostatné straně protokolu – shrnutí
•

•
•
•
•
•
•

Hodnocení státní závěrečné zkoušky
o diplomová práce a její obhajoba, datum a klasifikace
o další části státní závěrečné zkoušky, datum a klasifikace
o celková klasifikace státní závěrečné zkoušky
o celkové hodnocení studia
Uvést formulaci: Absolvent(ka) nabývá podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu (číslo) ………………………………. stud. oboru …..…………………...
Návrh na zvláštní ocenění
Odůvodnění klasifikace státní závěrečné zkoušky „nevyhovující“ (čl. 26 odst. 3 Studijního a
zkušebního řádu VUT) a podmínky pro opakování státní závěrečné zkoušky případně její části
Datum
Uvedení jmen předsedy a členů zkušební komise a jejich podpisy
Klasifikační stupnice

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
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