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1.

Pro studenty závěrečného ročníku bakalářského studia, tj. studenty 3. ročníku a studenty
4. rozvolněného ročníku je splnění ustanovení tohoto pokynu podmínkou pro konání
Státní závěrečné zkoušky.

2.

Státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu může konat student, který nejpozději v den
odevzdání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (viz bod 10) splní všechny studijní
povinnosti předepsané daným studijním plánem, tj. složí všechny povinné předměty,
složí všechny zapsané povinně volitelné předměty, a získá tedy v průběhu bakalářského
studia minimálně 180 kreditů.
Udělení zápočtu za bakalářskou práci do IS/STAG a indexu je podmínkou
pro uzavírání ročníku a konání Státní závěrečné zkoušky.
Před vlastní kontrolou musí provést každý student ověření správnosti záznamů své
studijní klasifikace za celé bakalářské studium na FT v agendě IS/STAG: Portal IS/STAG
→ Moje studium → Známky a zápočty → Tisk zápisového listu A, Tisk zápisového listu
B. Dokumenty není třeba tisknout, ale po jejich otevření je nutné v nich zkontrolovat
všechny klasifikace. Pokud student shledá jakékoliv nesrovnalosti, je povinen
kontaktovat příslušného pedagoga a neprodleně dojednat nápravu; při případných
obtížích kontaktovat ředitele příslušného ústavu, na kterém je předmět,
u kterého byly nesrovnalosti zjištěny, evidován.

3.

Studenti, kteří splní ustanovení bodu 2., provedou elektronický zápis předmětů Státní
závěrečné zkoušky v IS/STAG: Portal IS/STAG → Studium → Předzápis → Předměty
SZZ → kliknout na kód předmětu a po otevření předmět potvrdit zaškrtnutím čtverečku
vpravo a potvrdit tlačítkem „Uložit změny“. Nutno předzapsat předměty povinné a
-1-

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

stanovený počet předmětů povinně volitelných. Studenti se dostaví na Studijní oddělení
FT k uzavírání ročníku již se zapsanými předměty Státní závěrečné zkoušky.
Předzápis těchto předmětů bude otevřen od 18. 4. 2017 do 12. 5. 2017.
4.

Kontrola splnění povinností, uvedených v bodu 2., bude probíhat od 18. 4. 2017.
Nejzazší termín pro kontrolu studia na Studijním oddělení FT je termín odevzdání
přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce stanovený jednotlivými ústavy (viz bod 10).
Kontrola splnění povinností bude probíhat v době úředních hodin na Studijním oddělení
FT, a to u Mgr. Luďky Sládkové (budova U15, dveře č. 005) pro studijní programy
prezenční formy studia a u Ing. Kateřiny Sysalové (budova U15, dveře č. 005)
pro studijní programy kombinované formy studia.

5.

Studenti se dostaví osobně s indexem, v němž musí mít zapsány všechny zápočty včetně
zápočtu za bakalářskou práci, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů, uvedených
v bodu 2.

6.

Studijní oddělení FT vydá po kontrole studentovi Přihlášku ke Státní závěrečné zkoušce,
která je zároveň potvrzením o splnění studijních povinností. Student tuto přihlášku
neprodleně odevzdá na sekretariát ústavu zabezpečujícího Státní závěrečnou zkoušku
příslušného oboru (viz Příloha 1 tohoto pokynu).

7.

Na sekretariátu ústavu zabezpečujícího Státní závěrečnou zkoušku příslušného oboru si
student v době od 1. 3. 2017 vyzvedne oficiální zadání bakalářské práce.

8.

Pokud se student po splnění studijních povinností a odevzdání přihlášky na Státní
závěrečnou zkoušku na příslušném ústavu nebude moci z jakéhokoliv důvodu Státní
závěrečné zkoušky zúčastnit, neprodleně tuto skutečnost nahlásí na Studijní oddělení FT
a sekretářce příslušného ústavu.

9.

Studenti 3. ročníku, kteří nesplní všechny studijní povinnosti do ústavem stanoveného
data odevzdání přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce, nemohou konat Státní závěrečnou
zkoušku v řádném termínu. Tito studenti mají možnost studium rozvolnit a pokračovat
ve 4. roku bakalářského studia za předpokladu dodržení ustanovení Vnitřní normy FT
doplňující Studijní a zkušební řád UTB. Tito studenti jsou rovněž povinni se dostavit
ke kontrole aktuálního stavu studia v souladu s termíny specifikovanými v bodě 4,
tj. od 18. 4. 2017 do termínu, který si jednotlivé ústavy stanovily jako nejzazší datum
odevzdání přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce (viz bod 10), a oznámit písemně
Studijnímu oddělení FT rozvolnění studia s uvedením chybějících studijních povinností.
Předměty ke Státní závěrečné zkoušce si tito studenti nebudou předzapisovat!
Rozvolňující studenti jsou povinni se zúčastnit předzápisu předmětů zimního semestru,
kde si pro akademický rok 2017/2018 předzapíší všechny chybějící předměty zimního
semestru z roku 2016/2017. Nevykonání této povinnosti bude posuzováno jako porušení
Studijního a zkušebního řádu UTB a bude důvodem k ukončení studia. Zápisy
do akademického roku 2017/2018 proběhnou podle platného pokynu děkana
pro bakalářské studium. Termíny zápisů budou v dostatečném předstihu zveřejněny.
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10. Důležité termíny související s ukončením studia
Odevzdání bakalářských prací v tištěné i elektronické formě a přihlášek ke Státní závěrečné zkoušce
(SZZ) na příslušných ústavech:

odevzdání
odevzdání
bakalářských prací
přihlášek ke SZZ
Ústav inženýrství polymerů
do 17. 5. 2017
do 31. 5. 2017
Ústav inženýrství životního prostředí
do 18. 5. 2017
do 26. 5. 2017
Ústav fyziky a materiálového inženýrství
do 19. 5. 2017
do 26. 5. 2017
Ústav analýzy a chemie potravin
do 5. 5. 2017
do 19. 5. 2017
Ústav technologie potravin
do 5. 5. 2017
do 19. 5. 2017
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
do 19. 5. 2017
do 23. 5. 2017
Ústav výrobního inženýrství
do 19. 5. 2017
do 26. 5. 2017
Období konání Státních závěrečných zkoušek:
bakalářské studijní programy, kombinovaná forma studia:
22. 5. 2017 – 20. 6. 2017
bakalářské studijní programy, prezenční forma studia:
1. 6. 2017 – 20. 6. 2017
(konkrétní termíny budou zveřejněny příslušnými ústavy;
závěrečné zkoušky nebudou konat)

mimo

toto

období

se

Státní

Promoce absolventů: 14. 7. 2017 – Aula UTB ve Zlíně, ul. Mostní (budova U2)

11. Důležité odkazy
O podmínkách ukončení studia, o Státních závěrečných zkouškách, obhajobě bakalářské
práce, hodnocení Státních závěrečných zkoušek a studia celkem pojednává Studijní a
zkušební řád UTB ve Zlíně, v článcích 24 až 29 a Vnitřní norma FT doplňující Studijní a
zkušební řád UTB ve Zlíně (viz čl. 29 Celkové hodnocení studia).
Směrnice rektora SR/20/2016 „Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a
zpřístupnění“ spolu s prováděcím předpisem rektora ke zmiňované směrnici (Přílohy 1
SR/20/2016 a 2) jsou dostupné na www stránkách FT UTB.

Ve Zlíně dne 1. 3. 2017

doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
děkan FT UTB ve Zlíně
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Příloha č. 1
Odevzdávání potvrzení o ukončení studia a přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce na
příslušné sekretariáty
Studenti prezenční formy bakalářského studia
 studijního programu Chemie a technologie materiálů odevzdají uvedené náležitosti
podle svých studijních oborů:
 Polymerní materiály a technologie – Bc. Petra Koňárková, Ústav Inženýrství
polymerů, dveře č. 330, budova U15,
 Inženýrství ochrany životního prostředí – pí. IlonaVančíková, Ústav inženýrství
ochrany životního prostředí, dveře č. 206, budova U1,
 Materiálové inženýrství – pí. Helena Svobodová, Ústav fyziky a materiálového
inženýrství, dveře č. 430, budova U15,
 studijního programu Chemie a technologie potravin odevzdají uvedené náležitosti
podle svých studijních oborů:
 Chemie a technologie potravin – Bc. Zuzana Hanáčíková, DiS., Ústav
technologie potravin, dveře č. 204, budova U3 (Růmy),
 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů – pí. Jana Rašková, Ústav
technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, dveře č. 216, budova U1,
 Technologie a řízení v gastronomii – pí. Jana Rašková, Ústav technologie tuků,
tenzidů a kosmetiky, dveře č. 216, budova U1,
 studijního programu Procesní inženýrství odevzdají výše uvedené náležitosti Bc. Ivě
Svobodové, Ústav výrobního inženýrství, dveře č. 330, budova U15.
Studenti kombinované formy bakalářského studia
 studijního programu Chemie a technologie materiálů odevzdají uvedené náležitosti
podle svých studijních oborů:
 Polymerní materiály a technologie – Bc. Petra Koňárková, Ústav Inženýrství
polymerů, dveře č. 330, budova U15,
 Inženýrství ochrany životního prostředí – pí. Ilona Vančíková, Ústav inženýrství
ochrany životního prostředí, dveře č. 206, budova U1,
 studijního programu Chemie a technologie potravin odevzdají uvedené náležitosti
podle svých studijních oborů:
 Chemie a technologie potravin – Bc. Zuzana Hanáčíková, DiS., Ústav
technologie potravin, dveře č. 204, budova U3 (Růmy),
 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů – pí. Jana Rašková, Ústav
technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, dveře č. 216, budova U1,
 Technologie a řízení v gastronomii – pí. Jana Rašková, Ústav technologie tuků,
tenzidů a kosmetiky, dveře č. 216, budova U1,
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 studijního programu Procesní inženýrství odevzdají výše uvedené náležitosti Bc. Ivě
Svobodové, Ústav výrobního inženýrství, dveře č. 330, budova U15.
Úřední hodiny – Mgr. Luďka Sládková:

Úřední hodiny – Ing. Kateřina Sysalová:

Úterý 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00
Pátek 8.00 - 11:00

Úterý 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
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