NAŘÍZENÍ
DĚKANA
FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Č. 1/2020 Změna termínu
státních závěrečných zkoušek
na FTZ pro akademický rok
2019/2020
Článek 1
Státní závěrečné zkoušky

V souvislosti s aktuální situací kolem šíření nemoci COVID-19 dochází ke změně termínu konání
státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Fakultě tropického zemědělství (FTZ). Nový termín pro
bakalářské SZZ je stanoven na 17. až 19. 6. 2020. Nový termín pro magisterské SZZ je stanoven na 22.
až 26. 6. 2020.
Opravný termín bakalářských a magisterských SZZ je stanoven na období od 14. až 18. 9. 2020.

Článek 2
Odevzdání bakalářských a diplomových prací

V souvislosti se změnou konání SZZ na FTZ se pro akademických rok 2019/20 mění termín odevzdání
bakalářských i diplomových prací na 15. 5. 2020. V této souvislosti platí ustanovení rektora ČZU, že
bakalářské a diplomové práce se k výše uvedenému datu odevzdávají pouze v elektronické podobě.
Tištěnou verzi musí student dodat nejpozději do termínu konání SZZ.
V případě, že student nezvládne ze závažných důvodů odevzdat bakalářskou, nebo diplomovou práci
v řádném termínu do 15. 5. 2020, může v této souvislosti požádat o náhradní termín bakalářské nebo
magisterské SZZ, který se bude konat v čase opravného termínu od 14. do 18. 9. 2020. V žádosti musí
být zdůvodněno, proč student nemohl odevzdat svou bakalářskou, nebo diplomovou práci v řádném
termínu. Dále s žádostí musí souhlasit vedoucí práce. V případě, že student požádá o náhradní termín
SZZ musí odevzdat bakalářskou, nebo diplomovou práci do 14. 8. 2020.
Studenti, kteří požádají o náhradní termín SZZ, který se bude konat v době opravného termínu od 14.
do 18. 9. 2020 z důvodu pozdějšího odevzdání bakalářských, nebo diplomových prací mohou v případě
neúspěšného složení SZZ vykonat opravnou zkoušku v řádném termínu následujícího akademického
roku 2020/2021 tj. v červnu 2021.
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Článek 3
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno kolegiem děkana FTZ dne 26. 3. 2020.

V Praze dne 27. 3. 2020

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.,

děkan FTZ
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