Pravidla pro průběh státní závěrečné zkoušky u bakalářského studijního oboru
Podniková ekonomika a management v akademickém roce 2015/2016
1. Státní závěrečná zkouška souhrnně prověří znalosti a dovednosti studenta a jeho schopnost
uvažování v komplexních souvislostech v problematice ekonomiky a managementu. Je složena ze
dvou částí:
a) písemná část
b) ústní obhajoba bakalářské práce
2. Písemná část státní závěrečné zkoušky
2.1 Písemný test obsahuje otázky z profilových předmětů studijního oboru: a)Podnikový
management b) Podniková ekonomika c) Marketing a Marketingové řízení d) Mikroekonomie a e)
Makroekonomie.
2.2 Test obsahuje celkem 50 otázek a je rozdělen na 5 částí podle profilových předmětů. Každá část
obsahuje 10 otázek. Celkem musí student dosáhnout 70% úspěšnost v každé části. Při vypracování
písemného testu nejsou povoleny žádné pomůcky či jakákoli forma komunikační techniky.
2.2 Test se skládá z uzavřených i otevřených otázek. Z nabízených variant odpovědí může být více než
jedna správná odpověď, mohou být správně i všechny možnosti nebo žádná z nabízených odpovědí
nemusí být správná.
2.3 Za každou úplnou správnou odpověď student získá bod.
2.4 Otázky v testu jsou koncipovány tak, že předpokládají znalost daného předmětu v rozsahu sylabu,
který je umístěn na webových stránkách katedry. Literatura je uvedena vždy na konci každého sylabu.
2.5 Vyhodnocení testu je prováděno anonymně. Student dostane přidělené číslo, test opravují
členové zkušební komise. Zkušební komise je minimálně tříčlenná.
2.6 Písemný test se bude konat cca jeden až dva týdny před termínem ústní části státní závěrečné
zkoušky v podobě obhajoby bakalářské práce (přesný termín viz aktuálně platný harmonogram
akademického roku).
2.7 Písemný test je možné konat celkově třikrát, v daném semestru je možné se písemného testu
zúčastnit právě jedenkrát. Nesplnění podmínek písemného testu v rámci nevyčerpaných opravných
pokusů nevylučuje, aby se student mohl zúčastnit ústní části státní závěrečné zkoušky. Současně
v případě nesplnění podmínek jedné z částí státní závěrečné zkoušky opakuje student vždy jenom tu
část, ve které nevyhověl.
2.8 Písemný test je klasifikován stupnicí: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl(a).
2.9 Výsledky písemného testu budou zveřejněny v den konání písemné části státní závěrečné
zkoušky.

3. Ústní část státní závěrečné zkoušky – obhajoba bakalářské práce
3.1 Obhajoba bakalářské práce probíhá ústní formou, a koná se v termínech dle aktuálně platného
harmonogramu akademického roku.
3.2 V úvodní části student stručně představí cíl práce, použité metody a výsledky své práce.
3.3 V další části jsou položeny otázky vedoucího a oponenta bakalářské práce.
3.4 V hlavní části obhajoby pokládají jednotliví členové komise otázky týkající se tématu předložené
bakalářské práce. Student musí prokázat širší znalost zvoleného tématu a musí umět aplikovat
teoretické poznatky do praktické situace.
3.5 U obhajoby má komise k dispozici jak výtisk bakalářské práce, tak všechny podklady, na základě
kterých došel k závěrům ve své práci (dotazníky, přepisy rozhovorů apod.). Tyto podklady student
odevzdává na sekretariát katedry managementu společně s výtisky bakalářských prací v termínu
podle harmonogramu akademického roku.
3.6 Obhajobu bakalářské práce je možné konat celkově třikrát, v daném semestru je možné se
obhajoby zúčastnit právě jedenkrát. Nesplnění podmínek obhajoby v rámci nevyčerpaných opravných
pokusů nevylučuje, aby se student mohl zúčastnit písemné části státní závěrečné zkoušky. Současně
v případě nesplnění podmínek jedné z částí státní závěrečné zkoušky opakuje student vždy jenom tu
část, ve které nevyhověl.
3. 7 Obhajoba bakalářské práce je klasifikována stupnicí: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl(a).

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tato pravidla nabývají účinnosti od letního semestru ak. roku 2015/16.
4.2 Státní závěrečná zkouška se řídí zákonem o vysokých školách, a dále Studijním a zkušebním
řádem UJEP v Ústí nad Labem pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech a
Příkazem děkana 3/2015 v platném znění.
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