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Věc: kritéria hodnocení státní závěrečné zkoušky jako celku na Fakultě strojní ZČU v Plzni

Hodnocení státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) se řídí čl. 51 Studijního a
zkušebního řádu ZČU v Plzni
SZZ na Fakultě strojní ZČU v Plzni se konají v termínech vyhlášených děkanem
fakulty pro daný akademický rok. SZZ se skládá ze dvou částí a to obhajoby
kvalifikační práce a zkoušky z jednotlivých předmětů (okruhů) stanovených pro
příslušné studijní programy, zaměření a obory vyhláškou děkana.
Kvalifikační práce (dále jen KP) je hodnocena oponentem a vedoucím KP. Třetím
hodnocením je hodnocení zkušební komise pro SZZ z obhajoby KP. Z těchto třech
hodnocení zkušební komise pro SZZ stanoví výsledné hodnocení KP, které nemusí
být aritmetickým průměrem předchozích třech hodnocení. V hodnocení se přihlíží k
celkovému odbornému vystoupení studenta při obhajobě KP.
Druhá část SZZ se sestává ze zkoušky z jednotlivých předem stanovených
odborných předmětů (okruhů) daných vyhláškou děkana. Otázku pokládá pověřený
člen zkušební komise pro SZZ a tento rovněž navrhuje příslušné hodnocení, o
kterém se komise usnáší dle čl. 51 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni. Pokud
je student z jednoho předmětu (okruhu) hodnocen známkou „nevyhověl“, je celkové
hodnocení z části odborných předmětů hodnoceno známkou „nevyhověl“.
Následně se komise usnáší na celkovém hodnocení z části zkoušek z odborných
předmětů a SZZ jako celku (výsledné hodnocení KP + celkové hodnocení
z odborných předmětů).
Pokud je student klasifikován z jedné části „velmi dobře“ a z druhé „výborně“ usnáší
se komise dle čl. 51 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni zda výsledné
hodnocení SZZ bude „výborně“ nebo „velmi dobře“ s ohledem na vystoupení
studenta a jeho předcházející studijní výsledky. Totéž platí, pokud jedno hodnocení
bude „velmi dobře“ a druhé „dobře“. Jestliže hodnocení z obou částí je „velmi dobře“
je celkové hodnocení SZZ rovněž „velmi dobře“ a rovněž tak jestliže budou obě části
hodnoceny „dobře“ bude celkové hodnocení SZZ „dobře“. Pokud je student z jedné
části hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“ je celkové hodnocení SZZ
„nevyhověl“.
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V případě, že celkový výsledek SZZ byl hodnocen známkou "nevyhověl", státní
zkušební komise může úspěšně obhájenou KP uznat, takže její obhajoba se při
reprobaci již neopakuje. Student přistoupí pouze ke zkoušce z odborných předmětů
(okruhů), ze kterých byl hodnocen známkou „nevyhověl“ – viz čl. 49 SZŘ ZČU v
Plzni.
V případě klasifikace obhajoby KP známkou "nevyhověl", komise rozhodne, zda pro
opakování SZZ student musí vypracovat novou KP (bude mu zadáno nové téma),
nebo zda postačí dopracování původní KP pro reprobační obhajobu. Toto musí být
uvedeno v zápisu o průběhu SZZ. Úspěšně složená zkouška z odborných předmětů
(okruhů) je studentovi uznána a tuto již neopakuje. Obhajuje již pouze KP.
Hodnocení SZZ jako celku zapisuje příslušná odborná katedra do IS/STAG.
Celkové hodnocení studia studenta se provádí podle čl. 64 Studijního a zkušebního
řádu ZČU v Plzni.
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