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Elektronická státní závěrečná zkouška v UIS
Protokol o průběhu státní zkoušky (v UIS jako zápis) se od letního semestru 2021/2022 vyplňuje elektronicky
v UIS tajemníkem komise státní zkoušky a teprve po jejím průběhu se z UIS tiskne a podepisuje.

Za řádný záznam průběhu státní zkoušky zodpovídá tajemník státní zkušební komise a za zajištění tech-
nických prostředků odpovídá odborný ústav, na kterém státní zkouška probíhá.

• Vyplňování protokolu v UIS
Tajemník komise SZ nalezne protokol v aplikaciMoje komise státních zkoušek.
Vyhledávání→Moje komise státních zkoušek→ vybrat příslušnou komisi (šipka ve sloupci Studenti)→
zadávání výsledků u příslušného studenta

Zásady pro vyplnění elektronického protokolu:

• Do políčka Číslo protokolu vyplní tajemník pořadové číslo protokolu přidělené studentovi ze seznamu
dodaném studijní referentkou.

• Tajemník nejprve vyplňuje obhajobu závěrečné práce.
Do políčka Průběh obhajoby zapisuje průběh její obhajoby vč. indikace, kdo z členů komise měl jaké
dotazy a poznámky. Záznam věrně odráží její průběh. Použití zkratek a zkrácených zápisů odborných
termínů a aspektů není vyloučeno.
Do políčka Vyjádření komise k míře originality ZP zapisuje tajemník diskuzi a vyjádření komise k ori-
ginalitě ZP, zda má pochybnosti, podezření, nebo zda je vše podle výkonu studenta v pořádku.
Pozor! Pokud není komise spokojena, nebo výkon studenta vyvolal dojem, že není autorem ZP a komisi
student nepřesvědčil o originalitě, vyznačí tajemník nevyhovuje. Obhajoba je následně hodnocena
známkou nevyhověl (F).
Do políčka Vyjádření komise k obhajobě vepisuje tajemník stručný záznam diskuze komise SZ z ne-
veřejné části jejího jednání, pokud se diskuze týkala ZP.
Na závěr tajemník zapíše známku z obhajoby a datum obhajoby.

• Do polí u předmětů vepisuje tajemník do pole Otázka název tematického celku předmětu, který je
nejblíže obsahu odborné rozpravy k tématu ZP. Do pole průběh zaznamenává pokládané otázky členy
komise a odpovědi a reakce studenta.
Na závěr tajemník zapíše známky z předmětů a datum státní zkoušky.

• Pozor! Absolvoval-li student některou dílčí část státní zkoušky před konáním zbývajících částí, budou
daná pole již předvyplněná.

• Do pole závěrečná zkouška v části speciální předměty v průběhu studia zapíše tajemník celkový výsle-
dek státní zkoušky a datum jejího konání.

• Získal-li student červený diplom, tuto skutečnost tajemník vyznačí v příslušném poli v hlavičce elek-
tronického protokolu.

Zpracování protokolu po průběhu státní zkoušky:

• Po řádném záznamu průběhu SZ a rozhodnutí státní zkušební komise o uděleném hodnocení najde
tajemník protokol k tisku v seznamu studentů ve sloupci tisk zápisu. Protokol tiskem vygeneruje do pdf
souboru, který vytiskne ve formátu A4 (lze i oboustranně) a předloží státní zkušební komisi k podpisu.

• Byl-li student u některé části státní zkoušky neúspěšný, podepisuje protokol také, a to na poslední
straně. Z tohoto důvodu se doporučuje tisknout protokol obratem po jednání státní zkušební komise
a před oznámením výsledku studentovi.

• Má-li student nebo některý člen státní zkušební komise k zápisu výhrady, tyto písemně do protokolu
vyznačí vč. svého podpisu.

Vytištěné a podepsané protokoly odevzdá tajemník zpět na studijní oddělení fakulty po ukončení
státní zkoušky společně s ostatními dokumenty a složkami studentů.
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