Bakalářská zkouška
(výňatek ze Statutu VŠZ, o.p.s.)
Čl. 12
Bakalářská zkouška

1. Bakalářskou zkouškou se ověřuje, zda student získal komplexní vědomosti a dovednosti požadované
akreditovaným studijním programem, zda je dokáže aplikovat v souvislostech a uplatňovat v praxi. Bakalářskou
zkouškou se završuje studium bakalářského studijního programu a jejím úspěšným vykonáním student získává
v souladu se zákonem o vysokých školách vysokoškolské vzdělání.
2. Bakalářská zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky z předmětů určených
akreditovaným studijním programem.
3. Bakalářská zkouška se koná před komisí pro státní zkoušky (dále jen „komise“). Komise je nejméně pětičlenná
a skládá se z předsedy, místopředsedy a dalších členů.
4. Předsedu, místopředsedu a členy komise jmenuje a odvolává z profesorů, docentů a odborných asistentů
vysoké školy a významných odborníků z praxe rektor. Další členy zkušební komise jmenuje ministerstvo.
5. Do komisí pro bakalářskou zkoušku mohou být jmenováni i profesoři, docenti a odborní asistenti jiných
vysokých škol.
6. Členem komise ad hoc je vždy vedoucí bakalářské práce.
7. Bakalářskou prací student zejména prokazuje schopnost samostatného tvůrčího řešení širších problémů daného
studijního oboru, formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané vědomosti
a dovednosti v praxi.
8. Témata bakalářských prací vypisuje rektor nejpozději do konce druhého ročníku studia.
9. Student si může vybrat téma bakalářské práce z témat vypsaných rektorem, popř. navrhne rektorovi vlastní
téma do konce čtvrtého semestru. Po uplynutí této lhůty určí rektor přihlášeným studentům vedoucího bakalářské
práce a téma bakalářské práce. Vedoucím bakalářské práce je akademický pracovník, popř. jiný odborník.
10. Rektor schvaluje oponenta bakalářské práce zpravidla z odborníků z praxe.
11. Bakalářskou práci student odevzdá na katedře ošetřovatelství ve dvojím vyhotovení v předepsané úpravě, jejíž
součástí je originál a kopie zadání a čestné prohlášení studenta, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu
veškerou použitou odbornou literaturu.
12. Pokud student z vážných důvodů neodevzdá bakalářskou práci v určeném termínu, určí mu rektor náhradní
termín pro její odevzdání, a to na jeho žádost.
13. Posudky se vypracovávají písemně na předepsaných formulářích. Obhajoba proběhne i v případě, že práce
není doporučena k obhajobě.
14. Rektor umožní studentovi nejpozději 14 pracovních dnů před obhajobou bakalářské práce seznámit se
s posudky.
15. K bakalářské zkoušce se může přihlásit student, který splnil všechny požadavky stanovené akreditovaným
studijním programem.
16. Bakalářská zkouška je veřejná. Průběh zkoušky řídí a za činnost komise odpovídá její předseda.
17. V prvé části bakalářské zkoušky proběhne obhajoba bakalářské práce. Pak následuje ústní zkouška.

18. Je-li obhajoba bakalářské práce hodnocena jako nevyhovující, rozhodne komise zároveň o tom, zda
bakalářskou práci vrátí studentovi k přepracování, nebo student musí vypracovat práci na nové téma. V případě,
že bakalářská práce je hodnocena stupněm „nevyhověl“, student může pokračovat v ústní části bakalářské
zkoušky.
19. Bakalářská zkouška se hodnotí jako celek známkami „s vyznamenáním“, „prospěl“, „neprospěl“.
20. Komise pro bakalářskou zkoušku při svém hodnocení přihlíží k výsledkům všech částí bakalářské zkoušky.
„Neprospěl“ student, který v kterékoliv části bakalářské zkoušky prokázal závažné neznalosti.
21. Student, který byl hodnocen u ústní části bakalářské zkoušky známkou „neprospěl“, a obhájil bakalářskou
práci, opakuje pouze ústní část bakalářské zkoušky.
22. Student, který byl u bakalářské zkoušky hodnocen známkou „výborně“ a zároveň jeho průměrný prospěch za
celé studium na vysoké škole nepřesáhl 1,5 a nebyl klasifikován z žádného předmětu klasifikačním stupněm
„dobře“, prospěl s vyznamenáním.
23. O průběhu bakalářské zkoušky se vyhotoví protokol, který podepíše předseda komise a všichni přítomní
členové komise.
24. O průběhu a hodnocení bakalářské zkoušky rozhoduje komise hlasováním na neveřejném zasedání v den
konání bakalářské zkoušky.
25. Pokud se student nedostavil k bakalářské zkoušce a neúčast do pěti dnů písemně neomluvil, hodnotí se
známkou „neprospěl“. O důvodnosti omluvy rozhoduje předseda komise.
26. Student, který byl hodnocen u bakalářské zkoušky známkou „neprospěl“, se může přihlásit k první opravné
zkoušce v následujícím zkušebním období.
27. Jestliže je student i u první opravné bakalářské zkoušky hodnocen známkou „neprospěl“, může mu rektor
na jeho žádost v mimořádných případech povolit druhé opakování bakalářské zkoušky. V povolení zároveň určí
termín tohoto druhého opakování.
28. Další opakování bakalářské zkoušky se nepovoluje.
29. Bakalářská zkouška musí být vykonána nejpozději do dvou let od ukončení posledního semestru studia.
30. Proti rozhodnutí podle odstavce 28 je možné podat žádost o přezkoumání rozhodnutí do třiceti dnů ode dne
jeho rozhodnutí. O přezkoumání rozhoduje rektor.
31. O žádosti o přezkoumání rozhodnutí rozhoduje rektor v souladu s § 68 zákona o vysokých školách.

Čl. 13
Závěrečné ustanovení

Tento řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona o vysokých školách dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

