Závěry Akademické rady VŠEM k hodnocení průběhu státních závěrečných
zkoušek v červnu 2017
Státních závěrečných zkoušek (dále SZZ) se zúčastnilo 114 studentů:
 51 studentů bakalářských oborů
 63 studentů magisterského oboru a programu MBA
Výsledky SZZ
1. SZZ úspěšně složilo 103 studentů, tj. 90,4 % úspěšnost. Celkem nevyhovělo 11
studentů, z toho 7 nezvládlo ústní závěrečnou zkoušku a 4 studenti nevyhověli u
obhajoby závěrečné práce.
2. Závěrečnou práci obhájilo s výsledkem „výborně“ nebo „velmi dobře“ 84 studentů,
stejně tak 70 studentů složilo soubornou ústní zkoušku s výsledkem „výborně“ nebo
„velmi dobře“. Studenti magisterského studia prokázali znalosti na velmi vysoké
úrovni, celkem 77 % studentů získalo známku „výborně“ či „velmi dobře“. I studenti
bakalářského stupně nejčastěji absolvovali ústní závěrečnou zkoušku se známkou
„výborně“ nebo „velmi dobře“, a to v 77,6 %, což je zlepšení oproti minulému
termínu o 27 %.
3. Celkově je vyšší podíl klasifikace „výborně“ u aspirantů na titul Ing. a než u Bc.,
stejně jako v minulém termínu.
4. Celkem 91,5 % studentů magisterského oboru a programu MBA úspěšně složilo
soubornou ústní zkoušku a obhájilo diplomovou práci, což je téměř shodný výsledek
(v relativních četnostech), jako u předchozího termínu. Z aspirantů na titul Ing.
nezvládli 3 studenti ústní zkoušku a 2 studenti obhajobu diplomové práce. Ze 4
studentů MBA byl pouze jeden neúspěšný u ústní závěrečné zkoušky. Závěrečné
práce obhájili všichni studenti MBA, ovšem nikdo ze studentů MBA neobdržel
klasifikaci „výborně“.
5. U bakalářských oborů obě části SZZ (obhajoba a souborná ústní zkouška)
úspěšně složilo 46 studentů (tj. 90,2 % úspěšnost, což je značné zlepšení o 27 %
oproti předchozímu termínu). Celkem 3 studenti nesložili soubornou ústní zkoušku
a dva studenti obhajobu bakalářské práce, což je zlepšení proti předchozímu
termínu.
6. U neobhájených závěrečných prací se vyskytly problémy v zejména v pojetí
tématu a zvoleném postupu řešení a zpracování práce.
Závěry a doporučení
1. Znalosti studentů na bakalářském stupni studia se oproti předchozímu termínu
značně zlepšily. U studentů magisterského studia jsou dlouhodobě na velmi dobré
úrovni.
2. V návaznosti na zavedení Pedagogické komise, která kontroluje závěrečné práce
před připuštěním k obhajobě po formální stránce, byly vyloučeny práce s nízkou
kvalitou, což mělo za následek celkově vyšší kvalitu obhajovaných prací a zvýšení
počtu prací hodnocených „výborně“ nebo „velmi dobře“ oproti „dobře“ či
„nevyhovující“. Zároveň byli studenti donuceni k dalším konzultacím svých
závěrečných prací s vedoucími.
3. Akademická rada nadále doporučuje vedoucím prací, aby věnovali pozornost
především zadání závěrečných prací, nastavení cílů a výzkumu v praktické části
závěrečných prací. Stejně tak je nutné dodržování i formálních náležitostí.
4. Vedoucím je dále doporučeno vyžadovat po studentech průběžnou práci v souladu
s nastaveným časovým harmonogramem.
5. Studenti i nadále smějí začít se zpracováním závěrečné práce až po úspěšném
obhájení alespoň jedné seminární (ročníkové) práce.
6. Akademická rada doporučuje při zpracování závěrečných prací a vhodného
nastavení vlastního výzkumu využívat přístupu do vědeckých databází (v rámci
knihovny AV ČR).

7. Akademická rada podporuje realizaci kurzů pro zlepšování komunikačních
a prezentačních dovedností studentů a zpracování odborných prací. Od
akademického roku 2016/2017 mají proto studenti povinné absolvování seminářů
k seminárním a závěrečným pracím a od akademického roku 2017/2018 mají
k dispozici intenzivní semináře pro zpracování písemných prací.
8. Akademická rada doporučuje studentům účastnit se obhajob jako diváci, pro získání
přehledu o průběhu obhajob a nácviku nezbytných dovedností.
9. Akademická rada doporučuje studentům i vyučujícím využívat VideoFórum VŠEM
pro realizaci konzultací k závěrečným pracím i k otázkám studentů k tematickým
okruhům pro soubornou ústní zkoušku.
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