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Pokyn děkana Ekonomicko-správní fakulty MU č. 5/2020 

K organizaci a k zakončení studia na Ekonomicko-správní fakultě MU  
po rektorském volnu stanoveném do 15. 5. 2020  

 

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 (dále jen „zákon o vysokých školách), 
vydávám tento pokyn: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tento pokyn děkana navazuje a doplňuje pokyn děkana č. 1/2020 a 3/2020. 

2. Tento pokyn vychází ze znění zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na 

vysokých školách v roce 2020 (dále jen „zákon o zvláštních pravidlech“) a aplikuje jeho ustanovení. 

 
 

Článek 2 
On-line výuka v semestru Jaro 2020 

 
1. V předmětech, jejichž součástí je podle Studijního katalogu 2019/2020 přenos přednášek on-line 

pomocí aplikace Studium On-Line (dále jen SOL), bude do konce výuky semestru Jaro 2020 
zajištěna výuka podle platného rozvrhu v režimu on-line přednášek z přednáškových místností 
pomocí SOL, z domova pomocí vzdáleného přístupu k SOL skrze Cisco Meeting App, nebo bude 
v odůvodněných případech zajištěna on-line komunikace se studenty jiným způsobem. 

2. V předmětech, jejichž součástí je podle Studijního katalogu 2019/2020 cvičení/seminář, bude 
zajištěna interaktivní výuka v přiměřeném rozsahu pomocí aplikace MS Teams nebo jiné vhodné 
aplikace umožňující interaktivní komunikaci vyučujících a studentů. 

 
 
 

Článek 3 
Zakončení výuky a zkouškové období v semestru Jaro 2020 

 
1. Výuka v semestru Jaro 2020 bude ukončena 16. 5. 2020.  
2. Zkouškové období proběhne od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020. Jednotlivé zkušební termíny budou 

vypisovány průběžně  v celém období; současně budou vypisovány tak, aby bylo studentům 
umožněno přistoupení k státní závěrečné zkoušce i v červnu nebo v září 2020. 

3. Studentům, kteří byli na studijním pobytu v zahraničí v semestru Podzim 2019, bude umožněno 
složit zkoušky do 30. 9. 2020.  

4. Věcný obsah zkoušky stanoví garanti předmětů v souladu s platnými sylaby předmětu, pokyny 
vyučujících vydaných v období mimořádného opatření rektora a v souladu s průběhem samostudia 
nejpozději 19. 4. 2020.   

5. Zkouška může mít stávající prezenční formu nebo distanční formu. Formu zkoušky a podrobné 
organizační pokyny stanoví garanti předmětů pro jednotlivé zkušební termíny tak, aby to 
odpovídalo aktuální situaci a možnostem studentů. Vždy musí existovat také možnost složení 
zkoušky distanční formou pro studenty, kteří se nemohou účastnit prezenční zkoušky z důvodů 
definovaných zákonem o zvláštních pravidlech. Garant předmětu může rozhodnout, že zkouška 
bude mít pouze distanční formu v celém zkouškovém období.   
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Článek 4 

Státní závěrečná zkouška a odevzdání závěrečných prací v semestru Jaro 2020 
 

1. Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se bude konat v termínech daných Harmonogramem ak. 
roku v měsíci červnu 2020 a září 2020. 

2. Sekretářky kateder do 8. 4. 2020 vytvoří v rozpisech studentů „SZZ přihlašování“ v IS MU 
v bakalářských i magisterských studijních programech, nové téma pro přihlášení k zářijovému 
termínu SZZ; zároveň zpřístupní u bakalářských studijních programů do 20. 4. 2020 současné téma 
v rozpise, kde jsou již studenti přihlášeni. 

3. Studenti budou mít možnost v termínu 9. 4. 2020 – 20. 4. 2020 se libovolně přihlásit nebo přehlásit 
na termín SZZ v červnu nebo v září. 

4. Termíny pro odevzdání závěrečné práce (bakalářské a diplomové) jsou stanoveny 
Harmonogramem ak. roku v Příloze č. 1. 

5. Závěrečné práce se v semestru Jaro 2020 odevzdávají pouze v elektronické podobě v příslušné 
aplikaci IS MU. V tištěné podobě se odevzdávat nebudou. Veškeré další náležitosti vkládání 
závěrečných prací do archivu a jejich zveřejňování proběhne podle stávajících platných pravidel beze 
změn. 

6. Závěrečné práce, které obsahují utajované skutečnosti a jejichž části byly skryty veřejnosti, vytisknou 
po jejich úspěšné obhajobě sekretářky oborových kateder a předají je Studijnímu oddělení.  

7. Věcný obsah SZZ se nemění; formu a organizaci průběhu SZZ stanoví vedoucí oborových kateder 
pro jednotlivé zkušební termíny tak, aby vždy existovala také možnost složení SZZ distanční formou 
pro studenty, kteří se nemohou účastnit prezenční SZZ z důvodů definovaných zákonem o zvláštních 
pravidlech. Formu a organizaci SZZ společně s technickými a materiální požadavky sdělí vedoucí 
oborových kateder přihlášeným studentům nejméně 15 dní před termínem dané SZZ. Pokud se 
student nemůže dostavit k prezenční SZZ z důvodů definovaných zákonem o zvláštních pravidlech 
a současně objektivně nedisponuje nezbytným technickým a materiálním vybavením ke složení SZZ 
distanční formou, umožní mu fakulta vykonat SZZ prezenčně bez zbytečných odkladů po obnovení 
možnosti osobní přítomnosti studentů na fakultě. 

8. Technické a materiální podmínky pro složení SZZ distanční formou stanoví vedoucí Centra 
informačních a komunikačních technologií ESF MU v součinnosti s rektorátem MU a zajistí tyto 
podmínky v termínech SZZ na fakultě.  

9. V odůvodněných případech nemusí složení zkušební komise pro SZZ odpovídat ustanovení 
směrnice děkana 8/2019 čl. 3 odst. 3. 

 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Tento Pokyn doplňuje a rozšiřuje Pokyn děkana č. 1/2020 a 4/2020.  
2.        Výkladem tohoto pokynu pověřuji proděkana pro prezenční studium a proděkana pro kombinované 

studium a CŽV. 
4.  Kontrolou dodržování tohoto opatření v rozsahu čl. 2 a 3 pověřuji vedoucí kateder a v rozsahu čl. 

4 vedoucí Studijního oddělení. 
5.  V případech, kdy by výše uvedená opatření vedla k ohrožení studia nebo jeho prodloužení, bude 

fakulta postupovat individuálně ve prospěch studentů.  
6.  Tento pokyn nabývá platnosti dnem zveřejnění. 
7.  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 
 
V Brně dne 6. dubna 2020                                                         
 
 
                                                                        prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. v.r. 

děkan 
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Příloha č. 1 

 

Harmonogram ak. roku – úprava pro období 
mimořádného opatření rektora 

  

   

Jarní semestr 2020 od do 

      

Výuka 17.2.2020 16.5.2020 

počet týdnů 13 

Zkouškové období 18.5.2020 30.9.2020 

Zkouškové období 19 

Podávání přihlášek k SZZ B - červen 16.3.2020 20.4.2020 

Podávání přihlášek k SZZ B - září  9.4.2020 20.4.2020 

Podávání přihlášek k SZZ M, N - červen + MFTAP 9.4.2020 20.4.2020 

Podávání přihlášek k SZZ M, N - září + MFTAP 9.4.2020 20.4.2020 

Podávání přihlášek do jarního kola SZZ - ERASMUS  14. 4 2020 28.6.2020 

Státnicové období bakalářské - červen 15.6.2020 19.6.2020 

Státnicové období bakalářské - září + ERASMUS 1. 9..2020 4.9.2020 

Státnicové období magisterské - červen + MFTAP 22.6.2020 26.6.2020 

Státnicové období magisterské - září + MFTAP+ERASMUS 7.9.2020 11.9.2020 

Státnicové období magisterské (v cizím jazyce) - červen 24.6.2020 26.6.2020 

Státnicové období magisterské (v cizím jazyce) - září 9.9.2020 11.9.2020 

   

Ukončení studia od do 

Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ B - červen   13.3.2020 

Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ B - září   8.4.2020 

Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ M, N - červen   3.4.2020 

Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ M, N - září   8.4.2020 

Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ B - červen   7.5.2020 

Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ B - září   16.7. 2020 

Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ M, N - červen   14.5.2020 

Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ M, N - září   23.7.2020 

Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ B - červen 1.6.2020   

Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ B - září 17.8.2020   

Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ M, N - červen 8.6.2020   

Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ M, N - září 24.8.2020   
 

Zkratky: 
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SZZ = státní závěrečná zkouška 
B = bakalářský studijní program 
N = magisterský studijní program navazující na B 
M = pětiletý magisterský program 
BP = bakalářská závěrečná práce 
DP = diplomová závěrečná práce  


