Rozhodnutí č. 2DR/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU
II. Mimořádná opatření děkanky FEK ZČU a změny vnitřních norem
FEK v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 a vyhlášením
nouzového stavu na území ČR
S ohledem na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, o vyhlášení nouzového stavu
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, jeho prodloužení, návazná nařízení a mimořádná
opatření vydávám toto Rozhodnutí o opatřeních, která mění vybrané vnitřní normy FEK a upřesňují
informace pro uchazeče, studenty a zaměstnance Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

(1) V souladu se Zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na
vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, a s čl. 14 odst. 3
Studijního a zkušebního řádu ZČU je umožněno určit náhradní způsob plnění studijních povinností
a plnit a ověřovat studijní povinnosti distanční formou.
O náhradním způsobu splnění studijních povinností v jednotlivých předmětech rozhodne garant
předmětu po dohodě s vedoucím příslušné katedry a s vědomím ostatních vyučujících předmětu.
Zvolenou formu náhradního způsobu splnění předmětu a jeho kontroly nelze v průběhu zbytku
akademického roku 2019/2020 měnit.

(2) Pokyn (2019) č. 1DP/2019 - Organizace posledního semestru studia v akademickém roce
2019/2020 se mění a doplňuje v příslušných pasážích následovně:
Pro přehlednost jsou doplněny i termíny změněné Rozhodnutím č. 1DR/2020 děkanky Fakulty
ekonomické ZČU - Mimořádná opatření děkanky FEK ZČU a změny vnitřních norem FEK v souvislosti
s předcházením onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu na území ČR a dalších předpisů.
Úprava se týká termínů pro dokončení studia v letním semestru 2019/2020. Jsou upraveny příslušné
termíny pro řádný i opravný termín státních závěrečných zkoušek. Je přidán mimořádný termín
státních závěrečných zkoušek.

Termíny pro řádný termín státních závěrečných zkoušek u bakalářského a navazujícího
magisterského studia v obou formách studia a na obou místech studia:
Typ termínu
Mezní termín odevzdání přihlášky ke SZZ
Mezní termín odevzdání kvalifikační (bakalářské a diplomové) práce
Mezní termín zápočtů a zkoušek
Mezní termín zadání známek do databáze
Mezní termín kontroly splnění všech studijních požadavků daných studijním
plánem studijního oboru (osobně v úředních hodinách na studijním
oddělení)
Termín konání státní závěrečné zkoušky

Termín
11. 5. 2020
11. 5. 2020, 8:00
29. 5. 2020
1. 6. 2020
5. 6. 2020

15. 6. – 17. 7. 2020

Konkrétní termín konání státní závěrečné zkoušky určí příslušné odborné katedry nejpozději 15 dní
před dnem jejich konání.
Termíny pro mimořádný termín státních závěrečných zkoušek u bakalářského a navazujícího
magisterského studia v obou formách studia a na obou místech studia:
Tento termín bude dostupný pouze po schválení individuální žádosti. Je určen především pro studenty,
kteří se nemohou řádného termínu účastnit ze zdravotních důvodů, z důvodu karanténních opatření,
potvrzené dobrovolnické činnosti a dalších v souvislosti s výskytem koronaviru.
Typ termínu
Mezní termín odevzdání přihlášky ke SZZ
Mezní termín odevzdání kvalifikační (bakalářské a diplomové) práce
Mezní termín zápočtů a zkoušek
Mezní termín zadání známek do databáze
Mezní termín kontroly splnění všech studijních požadavků daných studijním
plánem studijního oboru (osobně v úředních hodinách na studijním
oddělení)
Termín konání státní závěrečné zkoušky
Individuální žádost o možnosti účastnit se tohoto termínu – směřovat na
sekretariáty kateder

Termín
17. 7. 2020
8. 7. 2020
17. 7. 2020
20. 7. 2020
24. 7. 2020

17. 8. – 28. 8. 2020
18. 5. – 30. 6. 2020

Konkrétní termín konání státní závěrečné zkoušky určí příslušné odborné katedry nejpozději 15 dní
před dnem jejich konání.
Termíny pro opravný termín státních závěrečných zkoušek u bakalářského a navazujícího
magisterského studia v obou formách studia a na obou místech studia:
Termín je určen především pro neúspěšné studenty řádného termínu státních bakalářských zkoušek.
Typ termínu
Mezní termín odevzdání přihlášky ke SZZ
Mezní termín odevzdání kvalifikační (bakalářské a diplomové) práce
Termín konání státní závěrečné zkoušky

Termín
24. 8. 2020
24. 8. 2020
14. 9. – 18. 9. 2020
(25. 9. 2020*)

* v případě odpovídající úpravy harmonogramu AR 2019/2020 na úrovni ZČU
Konkrétní termín konání státní závěrečné zkoušky určí příslušné odborné katedry nejpozději 15 dní
před dnem jejich konání.

(3) Směrnice (2016) č. 1DS/2016 - Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU (včetně příloh č.
1 a 2) v aktuálním znění se mění v příslušných pasážích takto:
Harmonogram postupu při zadávání kvalifikační práce na FEK ZČU
Fáze

Postup a doplňující informace

Termín

1

Vyučující navrhnou pracovní témata KP a předloží je vedoucímu katedry ke
31. 03. 2020
schválení.

2

Vedoucí katedry odsouhlasí pracovní témata a maximální počet bakalářských prací
a diplomových prací pro konkrétní vyučující.
U vedoucích KP je nutné dodržet směrné číslo počtu vedených KP jedním
30. 04. 2020
vyučujícím, a to max. 20 prací, z toho max. 10 diplomových prací. Při schválení
počtu prací u konkrétního vyučujícího se započítají i práce, které vede vyučující pro
jinou katedru.

3

Katedry zveřejní pracovní témata KP včetně jmen vedoucích na webové stránce
04. 05. 2020
katedry (a na nástěnce katedry).

4

Student si vybere pracovní téma z nabídky katedry, která garantuje odbornou státní
zkoušku uvedenou ve studijním plánu studijního oboru studenta.
Vedoucí KP potvrzením souhlasu e-mailem vyjadřuje ochotu vést příslušného
studenta a může schválit přihlášku studentům v počtu, který odpovídá jeho 29. 05. 2020
osobnímu směrnému číslu. Vedoucí KP přijímá přihlášky až do naplnění osobního
směrného čísla. Student má právo navrhnout vlastní téma KP podle zákona č.
111/1998 Sb. v platném znění.

5

Vedoucí katedry ve spolupráci s vedoucími KP provede kontrolu podaných
přihlášek. Poté vedoucí katedry rozhodne o přidělení prací a informuje studenty
o tom, zda jim byla přihláška ke KP schválena a v jaké formě.
12. 06. 2020
Zároveň zveřejní seznam vyučujících, kteří mají volnou kapacitu pro vedení KP.
Studenti, kterým nebyla přihláška schválena, postupují podle bodů 6 a 7 tohoto
harmonogramu.

6

7

8

Student, jehož přihláška nebyla vedoucím katedry schválena, podává přihlášku
novou.
26. 06. 2020
Postupuje při tom jako v rámci prvního kola - viz bod 4.
Vedoucí katedry ve spolupráci s vedoucími KP provede kontrolu nově podaných
přihlášek a informuje studenty o tom, zda jim byla přihláška ke KP schválena a v jaké
formě.
30. 06. 2020
V případě opětovného neschválení přihlášky řeší případ individuálně vedoucí
katedry.
Student ve spolupráci s vedoucím KP zkonkretizuje zásady pro zpracování
kvalifikační práce a základní literaturu, vyplní podklad pro zadání KP.

30. 09. 2020

Detailní postupy budou upřesněny na konci května 2020.

Fáze 9 až 15 se nyní nemění.

Plzeň, 24. dubna 2020

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
Děkanka FEK ZČU

