
 

 

Interní norma pracoviště č. 02/2017 

Která nahrazuje normu 01/2012 

 

Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých 
částí SZZk 
 
V návaznosti na Směrnici děkana 01/2012, článek 10, bod 8, ve kterém je uvedeno: 

„Jednotlivé součásti SZZK se mohou konat v různých termínech, pokud katedra se souhlasem 

děkana nestanoví jinak.” stanovuji pro Katedru psychologie FF UP v Olomouci následující:  

 

a) Student může přistoupit k obhajobě závěrečné práce a ústní části SZZk pouze v 

případě odevzdání závěrečné práce, a to v řádném termínu dle platného 

harmonogramu katedry. 

b) Po odevzdání závěrečné práce je možné přistoupit k její obhajobě i k ústní části 

SZZK (s tím, že není dáno pevné pořadí výše uvedených), tj. dle harmonogramu 

katedry může být vypsána termínově nejprve obhajoba a až poté ústní část SZZK, 

či naopak, nejprve může být vypsána ústní část SZZK a termín obhajoby až po ní. 

c) V případě hodnocení některé části ústní SZZK či obhajoby známkou F, je možné jít 

na opravný termín, který se koná v září dle harmonogramu katedry (rovněž je však 

možné jít na opravný termín v rámci řádně vypsaných termínů v lednu a 

květnu/srpnu). 

d) V rámci přihlášení se na řádný termín obhajoby a/či SZZK je možné absolvovat 

pouze obhajobu, pouze celou ústní část SZZK, či jak obhajobu, tak ústní část SZZK 

ve zvolených termínech současně. Není však možné absolvovat např. pouze jednu 

část ústní zkoušky (tj. jeden z předmětů). V případě absolvování pouze obhajoby či 

pouze celé ústní SZZK, je nutné zbývající část (tj. obhajobu nebo celou ústní část 

SZZK) absolvovat v řádně vypsaném termínu, zmíněné nelze absolvovat v termínu 

zářijovém (který je určen pouze pro studenty, kteří byli v zahraničí nebo pro 

studenty, kteří absolvovali celou ústní část a obhajobu, a z některé části měli F).  

 

V Olomouci dne 28. 6. 2017 

 

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. 

Vedoucí Katedry psychologie FF UP v Olomouci 


