
DoS č. 1 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

DODATEK Č. 1 KE SMĚRNICI Č. 3/2017 

Datum vydání: 31. 5. 2017 Účinnost od: 1. 6. 2017 Účinnost do: odvolání 

Číslo jednací: VŠTE005008/2017 Počet stran: 1 Počet příloh: 1 

Periodicita kontroly aktuálnosti normy Roční 

Ruší předpis - 

Nadřízené 
předpisy 

Směrnice č. 3/2017 Organizace státní závěrečné zkoušky a obhajoba kvalifikační práce 

Související 
předpisy 

- 

Podřízený 
předpis 

- 

Rozdělovník Akademická obec VŠTE 

 

Vypracoval: 
Ing. Kristýna Janoušková, BBA, 

v.r. 
Garant: 

Ředitel pro administraci studia a 
celoživotní vzdělávání 

Podpis: 
 

Podpis: 

Ing. Zuzana Rowland, v.r. 

Formálně ověřil: Ing. Jaroslav Staněk, v.r. Schválil: Rektor 

Podpis: 
 

Podpis: 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., 
v.r. 

 

 

 

 



Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně směrnice č. 3/2017 Organizace státní závěrečné 
zkoušky a obhajoba kvalifikační práce ze dne 20. 2. 2017 (č. j. VŠTE003243/2017). 

(2) V článku 4 dochází k doplnění odstavců 3 až 5, jejichž znění je následující: 

(3) Student zpracovává vylosované otázky SZZ samostatně, bez použití nepovolených 
pomůcek, a v souladu s Etickým kodexem studenta VŠTE. Seznam povolených pomůcek 
stanovuje garant oboru, a student je s tímto seznámen v den konání SZZ zástupcem 
ředitele pro pedagogickou činnost daného ústavu, či jím pověřenou osobou.  

(4) V případě, že je v průběhu SZZ u studenta zjištěno podvodné jednání, případně 
nalezena nepovolená pomůcka, je studentovi neprodleně odebrán arch s vylosovanou 
otázkou, a studentovi není umožněno dokončit výkon SZZ. V  místě konání SZZ je poté 
sepsán Protokol o zjištěném podvodném jednání (příloha č. 3), kdy pravdivost 
protokolu stvrdí svým podpisem nejméně dva členové dozoru. Protokol o zjištěném 
podvodném jednání je ve lhůtě tří dnů od konání SZZ předán zástupcem pro 
pedagogickou činnost příslušného ústavu řediteli Útvaru pro administraci studia a 
celoživotní vzdělávání, který studenta ohodnotí stupněm F nevyhověl. 

(5) V případě, že se podvodné jednání u studenta opakuje, je ředitelem Útvaru pro 
administraci studia a celoživotní vzdělávání podán návrh Rektorovi VŠTE na zahájení 
disciplinárního řízení a dále je postupováno v souladu s Disciplinárním řádem VŠTE. 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 3 – Protokol o zjištěném podvodném jednání 
 

https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3450574/3591749/

