Průběh státní závěrečné zkoušky oboru
Finance a řízení
(platný pro stud.plán ZS 2013/14 a ZS 2015/16)
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
 státní zkoušky ze studijního oboru a
 z obhajoby bakalářské práce.
Obě části státní závěrečné zkoušky se konají odděleně u různých komisí, ale obvykle ve stejný den (lze je
však vykonat odděleně v různých termínech). Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledků (nikoliv porada
komise pro státní zkoušku) jsou veřejné.
Státní zkouška ze studijního oboru Finance a řízení je tvořena třemi částmi:
 Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie,
Podniková ekonomika a Veřejné finance);
 Oborová část – Finance (zahrnující zkušební okruhy z předmětů Finanční řízení a investiční
rozhodování, Peníze, banky, fin.trhy, Veřejné finance, Podniková ekonomika);
 Oborová část – Management (zahrnující zkušební okruhy z předmětů Management, Management
jakosti výrobků a služeb, Strategické řízení, Řízení lidských zdrojů).
Přehledy okruhů zkoušené problematiky u státní zkoušky ze studijního oboru jsou zveřejněny na
internetových stránkách katedry vč. dostupné studijní literatury.
Státní zkouška ze studijního oboru je ústní, trvá přibližně 30 minut (+30 minut přípravy) a koná se před
zpravidla 3-4člennou komisí pro státní závěrečné zkoušky. Přesný časový rozpis pořadí zkoušených bude
zveřejněn na společném disku S. Každý zkoušený se dostaví nejpozději hodinu před jemu rozpisem
určeným časem.
Průběh zkoušky ze studijního oboru student zahájí vylosováním tří čísel otázek. První otázka se týká
problematiky společného základu studijního programu Ekonomika a management, druhá otázka se vztahuje
k problematice probírané na oboru Finance a řízení v předmětech zaměřených na část „finance“, třetí otázka
je pak z problematiky probírané na oboru Finance a řízení v předmětech zaměřených na „management“. Po
vylosování otázek má student přibližně 30 minut na písemnou přípravu, zatímco probíhá zkouška v rozpise
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pořadí dříve uvedeného studenta . Následně je student předsedou komise vyzván, aby komisi seznámil se
svými odpověďmi na vylosované otázky. Pořadí odpovědí na otázky určí obvykle předseda komise.
V případě neúplnosti odpovědi studenta členové komise vznáší doplňující a upřesňující otázky. V závěru
zkoušky předseda komise studentovi sdělí, v kolik hodin budou vyhlášeny výsledky zkoušky, a vyzve jej
k opuštění místnosti.
Obhajoba bakalářské práce obvykle probíhá ve stejný den před či po skončení státní zkoušky ze studijního
oboru, avšak obvykle před jinou komisí, kterou mohou rozšířit vedoucí práce a oponent (oba s hlasem
poradním, pokud nejsou členy komise). Přesný čas obhajoby je uveden v časovém rozpisu, jenž bude
zveřejněn na společném disku S. K obhajobě se studentům doporučuje, aby si připravili elektronickou
prezentaci v programu Microsoft Powerpoint (či jiném prezentačním programu), kterou doprovodí svůj
úvodní projev. Prezentace se obvykle nahrávají do počítače před blokem obhajob, proto se studentům
doporučuje, aby před časem uvedeným jako začátek obhajob ve zveřejněném časovém rozpisu byli přítomni
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V pořadí první zkoušený daného dne má přirozeně 30 minut na přípravu, aniž by přitom byl zkoušen někdo jiný.

a stihli si nahrát svou prezentaci do počítače. Pokud to z vážných důvodů není možné, student může soubor
nahrát těsně před prezentací.
K vlastní obhajobě se student dostaví nejlépe hodinu před dobou, jež je určena rozpisem pořadí (přesný čas
začátku obhajoby určí komise dle vývoje předchozích obhajob). Student je následně nejprve předsedou
komise požádán o úvodní slovo v rozsahu přibližně 10 minut. V uvedeném časovém limitu student
představí problém, který ve své práci řešil, jaké metody použil k vyřešení problému a zejména k jakým
dospěl výsledkům a doporučením pro subjekt zkoumaný v bakalářské práci – vše doprovázeno
Powerpointovou prezentací. Poté následuje čtení či shrnutí posudků vedoucího práce a oponenta
(v případě jejich nepřítomnosti čte předseda či některý z členů komise). Student má právo seznámit se
s posudky 5 pracovních dnů před konáním obhajoby. Po přečtení posudků je student vyzván k zodpovězení
otázek, které mu v posudku položil vedoucí práce a oponent. Vyžaduje-li to povaha otázek (např. potřeba
ukázat určitou číselnou řadu, graf vývoje nějakého statistického ukazatele apod.), student může své
odpovědi doprovodit předem připraveným snímkem ve své prezentaci. Po zodpovězení otázek vedoucího
práce a oponenta mohou členové komise položit studentovi doplňující otázky, na které student reaguje již
bez přípravy. Po zodpovězení všech dotazů předseda komise studentovi sdělí, v kolik hodin budou
vyhlášeny výsledky obhajoby bakalářské práce, a vyzve jej k opuštění místnosti.
O výsledku obou částí státní zkoušky rozhoduje komise pro státní zkoušku. Výsledek státní zkoušky se
hodnotí stejnou klasifikační stupnicí jako jiné zkoušky (tj. známkami A až F dle čl. 21 Studijního a
zkušebního řádu VŠPJ). Vyhlášení výsledků je veřejné. Obě části, tj. státní zkouška ze studijního oboru a
obhajoba bakalářské práce, se hodnotí odděleně. Klasifikace každé části státní závěrečné zkoušky (včetně
průběhu dané části) je studentovi zapsána do protokolu o konání státní závěrečné zkoušky. Protokol
podepíší všichni členové komise pro státní závěrečné zkoušky. Jestliže u státní závěrečné zkoušky z jedné
nebo z obou jejích částí student nevyhověl, může ji opakovat pouze dvakrát. Studium v bakalářském
studijním programu se řádně ukončí dnem, kdy student úspěšně vykoná státní závěrečnou zkoušku nebo její
poslední část.
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