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Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních 
závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci 

v termínu 21. 6. – 2. 7. 2021 

Příjemci: akademičtí pracovníci PdF UP a studenti PdF UP přihlášení na obhajoby 
kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky 

Z důvodu realizace opatření, která jsou zaměřena na potlačování šíření pandemie COVID-19 
a realizace evidence pohybu osob v prostorách fakulty, vydává děkanka PdF UP v Olomouci 
v souladu s platnými mimořádnými opatřeními následující pravidla pro průběh obhajob 
kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek, které budou probíhat v mimořádném 
letním termínu na PdF UP v Olomouci od 21. 6. do 2. 7. 2021 

1. Obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek se může zúčastnit jen 
osoba, která splňuje a potvrzením doloží některou z následujících podmínek: 

a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

b) nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem v některém 
z oficiálních testovacích míst (přehled testovacích míst 
https://testovani.uzis.cz/Antigen),  

c) nebo absolvovala POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 
s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny v některém z testovacích 
míst UP v Olomouci (přehled testovacích míst UP 
https://www.upol.cz/covid-19/testovani/#c51614),  

d) nebo absolvovala alespoň první dávku očkování proti onemocnění 
COVID-19 (v případě dvoudávkového schématu), kdy od aplikace 
této dávky uplynulo nejméně 22 dní (dokládá se očkovací kartičkou 
obdrženou při očkování, případně Certifikátem EU COVID-19, 
certifikát ke stažení na https://ocko.uzis.cz/), 

e) nebo absolvovala dávku očkování proti onemocnění COVID-19 
(v případě jednodávkového schématu) a uplynulo nejméně 14 dnů 
(dokládá se Certifikátem EU COVID-19, ke stažení na 
https://ocko.uzis.cz/, případně původním certifikátem 
o dokončeném očkování MZ ČR), 

f) nebo prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, 
uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 

https://testovani.uzis.cz/Antigen
https://www.upol.cz/covid-19/testovani/#c51614
https://ocko.uzis.cz/
https://ocko.uzis.cz/
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testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 

g) nebo se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovala 
nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 
výsledkem.  

Vlastní potvrzení, či čestné prohlášení studenta, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo je 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
nebude, v souladu s vnitřními normami UP, přijímáno jako doklad k připuštění k obhajobě či 
SZZk. 
Potvrzení o splnění podmínek připuštění k obhajobě kvalifikační práce či státní závěrečné 
zkoušce předloží student předsedovi komise či jím určenému pracovníkovi k nahlédnutí. 
Komise uvedená potvrzení nevybírá a nearchivuje. 
Potvrzení o neexistenci příznaků virového onemocnění není vyžadováno. 
 

2. S ohledem na potřebu eliminace rizik šíření COVID-19 a zároveň evidenci pohybu 
osob doporučuji, aby obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky 
probíhaly v počtu max. 5 studentů přihlášených v jeden termín, na jedné zkušební 
místnosti tak, aby nedocházelo ke kumulaci skupin osob (zkoušející a studenti) 
větších než 10 osob. Toto pravidlo platí pouze za předpokladu, že bude dodržen 
bezpečný vzájemný rozestup všech zúčastněných min. 1,5 m. Toto pravidlo se 
vztahuje na celou dobu konání obhajob a státních závěrečných zkoušek (včetně 
přípravy, zkoušení a vyhlášení).   

3. Při vstupu do zkušební místnosti jsou všichni přítomní povinni provést dezinfekci 
rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí příslušné pracoviště. 

4. Ve zkušební místnosti není povinné zakrytí dýchacích cest respirátorem. Jeho použití 
je na individuálním zvážení všech zúčastněných (studentů, zkoušejících). V případě, 
že se zúčastnění ve zkušební místnosti budou pohybovat bez krytí dýchacích cest, je 
nutné dodržovat rozestupy mezi osobami min. 1,5 m a počet zúčastněných 
v místnosti není větší než 10.  V případě, že kdokoliv ze zúčastněných při obhajobě 
a státní závěrečné zkoušce patří k tzv. rizikové skupině ohrožené nákazou COVID-19, 
jsou všichni přítomní na jeho žádost povinni použít zakrytí dýchacích cest 
bezvýdechovým respirátorem minimálně třídy FFP2. 

5. Předseda komise je odpovědný za pořízení úplného zápisu o průběhu obhajoby 
a státní závěrečné zkoušky do protokolu o obhajobě a státní závěrečné zkoušce. 
Zároveň je povinen zanést hodnocení obhajoby a státní závěrečné zkoušky známkou 
do systému IS STAG. Těmito úkoly může předseda pověřit tajemníka komise. Protokol 
je předseda komise, či jím pověřený tajemník, povinen vrátit v den konání obhajoby 
či státní závěrečné zkoušky zpět na studijní oddělení. 

6. Při úpravě učebny pro obhajoby kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek 
zakazuji užívat ubrusy z důvodu nutné dezinfekce. 

7. V případě státní závěrečné zkoušky doporučuji pro zadání zkušebních otázek použít 
kartičky s číslem nebo zněním otázky, které si student ponechá po celou dobu 
zkoušky, tj. nepředává ji zkoušejícím a při odchodu ji odhodí do odpadkového koše. 
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Případně při losování student pouze ukáže na zvolenou kartičku s číslem otázky či 
zadáním otázky.  

8. Zadání témat či otázek ke státní závěrečné zkoušce doporučuji studentům předkládat 
v průhledných dezinfikovatelných obalech. 

9. Studenti používají během přípravy na státní závěrečnou zkoušku k psaní poznámek 
vlastní psací potřeby. Papír na psaní poznámek k přípravě zajistí pracoviště. Papír 
s přípravou student po použití zanechá ve zkušební místnosti. Přípravy studentů se 
nezakládají do protokolů. Budou archivovány na jednotlivých pracovištích. 

10. Studentům je doporučeno dostavit se na obhajobu či státní závěrečnou zkoušku 
nejdříve 15 minut před jejím zahájením. 

11. Studentům je přísně zakázáno se sdružovat a vytvářet malé skupiny 
na chodbách. V případě přítomnosti více osob (max. 10) na chodbách je nutné 
dodržovat rozestupy min. 1,5 metru.  

12. Vyhlášení výsledků musí proběhnout nejpozději na konci každého vypsaného 
termínu (časového bloku) v souladu s rozpisem v systému IS STAG. Jako prevenci 
sdružování studentů po vykonání obhajoby či státní závěrečné zkoušky doporučuji 
komisím vyhlašovat výsledky průběžně. 

13. Po skončení státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledků je student povinen 
neprodleně opustit prostory fakulty. 

Studenti účastnící se obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu 
1. a 2. 7. 2021 budou informování o pravidlech přistoupení ke SZZk na základě platného 
opatření od 1. 7. 2021, a to neprodleně, jakmile bude Ministerstvem zdravotnictví ČR 
příslušné opatření vydáno. 

 

V Olomouci 14. 6. 2021  

 

               prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v. r. 
        děkanka PdF UP v Olomouci  

 


