NAŘÍZENÍ DĚKANA
č. 2/2019
Nařízení děkana č. 2/2019
Organizace a průběh státních závěrečných zkoušek v bakalářských
a magisterských studijních programech na Fakultě lesnické a dřevařské
v akademickém roce 2018/19
Článek 1
Úvodní ustanovení
Státní závěrečné zkoušky na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze se řídí ustanoveními zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen „zákon o vysokých školách“), Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských
a magisterských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze ze dne 29. března 2017 (dále jen
„SZŘ“), tímto nařízením a ostatními předpisy ČZU a FLD.
V akademickém roce 2018/19 se budou konat státní závěrečné zkoušky (dále též jen „SZZ“) na Fakultě lesnické
a dřevařské (dále jen „FLD“):
1) v bakalářských studijních oborech:
-

Lesnictví,
Dřevařství,
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství,
Provoz a řízení myslivosti,
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu,
Konzervace přírodnin a taxidermie,
Forestry (akreditován v angličtině).

2) v magisterských studijních oborech:
-

Lesní inženýrství,
Dřevařské inženýrství,
Forestry, Water and Landscape Management (akreditován v angličtině),
Forest Engineering (akreditován v angličtině),
Tropical Forestry and Agroforestry (akreditován v angličtině).
Článek 2
Organizace a průběh SZZ v bakalářských oborech

1) SZZ v bakalářských oborech se budou konat od 3. do 7. června 2019. Rozdělení studentů do komisí,
dnů a složení komisí bude zveřejněno prostřednictvím Univerzitního informačního systému (dále jen
„UIS“) nejpozději 27. května 2019.
2) Student se ke SZZ přihlásí prostřednictvím UIS v termínu 15. února až 31. března 2019. Osoby
s přerušeným studiem se přihlásí ve stejném termínu podáním písemné žádosti na studijní oddělení
FLD. Formulář žádosti bude umístěn na www.fld.czu.cz v sekci Studium / Informace pro studenty /
Informace a předpisy pro bakalářské a magisterské obory / Státní závěrečné zkoušky (dále jen „web

NAŘÍZENÍ DĚKANA
č. 2/2019

STRANA

1 / 10

FLD“). Student se může odhlásit od SZZ nejpozději do 22. května 2019 písemným oznámením
doručeným na studijní oddělení FLD nebo e-mailem zaslaným z e-mailové schránky registrované v UIS,
zaslaným studijní referentce spravující příslušný obor.
3) Do 20. dubna 2019 odevzdá student přihlášený ke SZZ dva výtisky bakalářské práce (dále též jen „BP“)
na sekretariát katedry, kde má práci zadanou. Ve stejném termínu nahraje student do UIS BP ve
formátu pdf, abstrakt v češtině a angličtině a klíčová slova v češtině a angličtině a BP elektronicky
odevzdá, a to v souladu v souladu se směrnicí rektora ČZU č. 5/2017 Pravidla zadávání, zpracování,
odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU. Každý výtisk musí
obsahovat platný zadávací list vytištěný z UIS. BP musí být vypracována v souladu s Pravidly pro
zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD.
4) Po ukončení zkouškového období letního semestru, nejpozději však 9. května 2019, se student dostaví
na studijní oddělení FLD, kde odevzdá index se všemi vyplněnými záznamy o splněných zápočtech a
zkouškách a podepsaný „Přehled o výsledku studia“ za akademický rok 2018/19 vytištěný z UIS. Před
odevzdáním student provede kontrolu předmětů, zápočtů a klasifikace v UIS, v případě nesrovnalostí
je student vyřeší s příslušným zkoušejícím.
5) Po složení SZZ uhradí student, který se zúčastní promocí, v souladu s interním předpisem ČZU
„Stanovení poplatků spojených se studiem a výše úhrad za administrativně-správní úkony a služby ČZU
v Praze od akademického roku 2018/2019“, poplatek za náklady spojené se slavnostním ukončením
studia ve výši 300 Kč. Doklad o zaplacení poplatku předloží na studijním oddělení FLD.
6) Ke SZZ nebudou připuštěni studenti, kteří nesplní požadavky stanovené SZŘ, studijním plánem
příslušného oboru a tímto nařízením.
7) SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
a) Předměty SZZ pro obor Lesnictví:
-

Hospodářská úprava lesů,
Řízení lesního hospodářství,
Těžební a dopravní technologie,
Ekologie lesa a lesnická typologie.

b) Předměty SZZ pro obor Dřevařství:
- Nauka o dřevě,
- Pružnost a pevnost,
- Dřevěné konstrukce a technická mechanika.
c) Předměty SZZ pro obor Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství:
- Základy lesního hospodářství,
- Ekonomika životního prostředí a lesního hospodářství,
- Marketing a účetnictví.
d) Předměty SZZ pro obor Provoz a řízení myslivosti
- Myslivost,
- Ochrana lesa,
- Ekonomické aspekty krajinného managementu.
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e) Předměty SZZ pro obor Konzervace přírodnin a taxidermie
povinné předměty:
- Anatomie živočichů,
- Toxikologie a nakládání s odpady.
volitelné předměty (student si volí 1 předmět):
-

Preparace ptáků,
Preparace savců,
Preparace ryb, plazů a obojživelníků,
Preparace rostlin a jejich částí.

f) Předměty SZZ pro obor Forestry, vyučovaný v angličtině:
- Forest Management,
- Forest Economy and Forest Harvesting,
- Forest Ecology and Forest (Stand) Classifications.
8) Vedoucí BP a oponent BP vytvoří v UIS posudek od každé BP, který zároveň podepsaný odevzdají na
sekretariát katedry, kde je práce zpracovávána, a to do 16. května 2019. V termínu do 17. května 2019
odevzdá sekretariát katedry na studijní oddělení FLD dva výtisky bakalářské práce, podepsaný posudek
vedoucího a podepsaný posudek oponenta od každé BP.
Článek 3
Organizace a průběh SZZ v magisterských oborech
1) SZZ v magisterských oborech se budou konat od 27. května do 7. června 2019. Rozdělení studentů do
komisí, dnů a složení komisí bude zveřejněno prostřednictvím UIS nejpozději 20. května 2019.
2) Student se ke SZZ přihlásí prostřednictvím UIS v termínu 15. února až 31. března 2019. Osoby
s přerušeným studiem se přihlásí ve stejném termínu podáním písemné žádosti na studijní oddělení
FLD. Formulář žádosti bude umístěn na www.fld.czu.cz v sekci Studium / Informace pro studenty /
Informace a předpisy pro bakalářské a magisterské obory / Státní závěrečné zkoušky (dále jen „web
FLD“). Student se může odhlásit od SZZ nejpozději do 15. května 2019 písemným oznámením
doručeným na studijní oddělení FLD nebo e-mailem zaslaným z e-mailové schránky registrované v UIS,
zaslaným studijní referentce spravující příslušný obor.
3) Do 20. dubna 2019 odevzdá student přihlášený ke SZZ dva výtisky diplomové práce (dále též jen „DP“)
na sekretariát katedry, kde má práci zadanou. Ve stejném termínu nahraje student do UIS DP ve
formátu pdf, abstrakt v češtině a angličtině a klíčová slova v češtině a angličtině a DP elektronicky
odevzdá, a to v souladu v souladu se směrnicí rektora ČZU č. 5/2017 Pravidla zadávání, zpracování,
odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU. Každý výtisk musí
obsahovat platný zadávací list vytištěný z UIS. Diplomová práce musí být vypracována v souladu s
Pravidly pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD.
4) Po ukončení zkouškového období letního semestru, nejpozději však 7. května 2019, se student dostaví
na studijní oddělení FLD, kde odevzdá index se všemi vyplněnými záznamy o splněných zápočtech a
zkouškách a podepsaný „Přehled o výsledku studia“ za akademický rok 2018/19 vytištěný z UIS. Před
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odevzdáním student provede kontrolu předmětů, zápočtů a klasifikace v UIS, v případě nesrovnalostí
je student vyřeší s příslušným zkoušejícím.
5) Po složení SZZ uhradí student, který se zúčastní promocí, v souladu s interním předpisem ČZU
„Stanovení poplatků spojených se studiem a výše úhrad za administrativně-správní úkony a služby ČZU
v Praze od akademického roku 2018/2019“, poplatek za náklady spojené se slavnostním ukončením
studia ve výši 300 Kč. Doklad o zaplacení poplatku předloží na studijním oddělení FLD.
6) Ke SZZ nebudou připuštěni studenti, kteří nesplní požadavky stanovené SZŘ, studijním plánem
příslušného oboru a tímto nařízením.
7) SZZ se skládá z obhajoby diplomové práce a zkoušky z předmětů:
a)
-

Předměty SZZ pro obor Lesní inženýrství:
Ekonomika lesního hospodářství,
Hospodářská úprava lesů,
Lesní těžba a stavby,
Ochrana lesů,
Pěstování lesa.

-

Předměty SZZ pro obor Dřevařské inženýrství:
Pilařské zpracování dřeva,
Výroba nábytku,
Dřevěné konstrukce,
Ekonomika a řízení dřevařských podniků,
Technologie zpracování dřeva.

b)

c)

Předměty SZZ pro obor Forestry, Water and Landscape Management, akreditovaný v angličtině:
povinné předměty:
-

Water Resources Management,
Forest Management.

volitelné předměty (student si volí 2 předměty):
d)

Forest Enterprise Economics,
Ecology and Ecological Methods,
Silviculture,
Landscape and Ecological Applications,
Irrigation and Drainage.
Předměty SZZ pro obor Forest Engineering, akreditovaný v angličtině:

e)

Forest Management,
Forestry Economy,
Forest Harvesting,
Silviculture,
Forest Protection.
Předměty SZZ pro obor Tropical Forestry and Agroforestry, akreditovaný v angličtině:

povinné předměty:
-

Tropical Forest Management and Silviculture,
Agroforestry.
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volitelné předměty (student si volí 2 předměty):
-

Environmental Economics,
Water in Landscape,
Economic Botany and Special Crops.

8) Vedoucí DP a oponent DP vytvoří v UIS posudek od každé DP, který zároveň podepsaný odevzdají na
sekretariát katedry, kde je práce zpracovávána, a to do 9. května 2019. Do 10. května 2019 odevzdá
sekretariát katedry na studijní oddělení FLD dva výtisky diplomové práce, podepsaný posudek
vedoucího a podepsaný posudek oponenta od každé DP.

Praha 6. února 2019
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., v. r.
děkan
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Decree of the Dean No. 2/2019
The Organization and Process of the Final State Exams in Bachelor and Master Study Programmes
at the Faculty of Forestry and Wood Sciences in the Academic Year 2018/19
UNOFFICIAL TRANSLATION
Article 1
Introductory Provisions
The Final State Exams (hereinafter referred to as FSE) at the Faculty of Forestry and Wood Sciences (hereinafter
referred to as FFWS) are based on the Provisions of Act no.111/1998 Coll. on Higher Education Institutions and
on Modifications and Amendments of other Acts (the Act on Higher Education Institutions) as subsequently
amended (hereinafter referred to as Act), on the Study and Examination Rules (hereinafter referred to as SER)
for the Study in Bachelor and Master Study Programmes of the Czech University of Life Sciences (hereinafter
referred to as CULS) in Prague, on March 29, 2017, on this provision and other regulations of the CULS and the
FFWS.

In the academic year 2018/19 the FSE will take place at the FFWS in:
1) Bachelor study programmes:
-

Lesnictví,
Dřevařství,
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství,
Provoz a řízení myslivosti,
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu,
Konzervace přírodnin a taxidermie,
Forestry (accredited in English).

2) Master study programmes:
-

Lesní inženýrství,
Dřevařské inženýrství,
Forestry, Water and Landscape Management (accredited in English),
Forest Engineering (accredited in English),
Tropical Forestry and Agroforestry (accredited in English).
Article 2
The Organization and Process of the FSE in Bachelor Study Programmes

1) The FSE in Bachelor study programmes will take place from June 3 to 7, 2019. The information of
assigning students to committees and days as well as the information of committee members will be
available on the University Information System (hereinafter referred to as UIS) by May 27, 2019 at the
latest.
2) Students are asked to apply for the FSE via the UIS in the period from February 15 to March 31, 2019.
Students who have interrupted their studies are asked to apply in the same period by submitting the
signed application to the Study Department (hereinafter referred to as SD) of the FFWS. The
application form will be found on www.fld.czu.cz in the section Study / Information for Students /
Information and Regulations for Bachelor and Master Study Programmes / Final State Exams
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(hereinafter referred to as FFWS web). Students can withdraw from the FSE by May 22, 2019 at the
latest by a written notice delivered to the SD of the FFWS or by an email sent to the assistant
responsible for the relevant study programme from an email box registered in the UIS.
3) The students enrolled for the FSE are expected to submit 2 copies of their Bachelor´s theses
(hereinafter referred to as BT/BTs) to the secretariat of the department responsible for their theses by
April 20, 2019. The BTs in a pdf format will be uploaded to the UIS together with the abstract in Czech
and English and key words in Czech and English by the same date. The BTs have to follow the Guidelines
for the Bachelor´s and Master´s/Diploma Theses at the FFWS and will be uploaded to the UIS in
accordance with CULS Rector‘s Directive no 5/2017 - Rules for assigning, preparing, submitting,
archiving and publishing the Bachelor´s and Master’s theses at CULS. Each copy has to contain the valid
list of assignment printed from the UIS and has to follow the Rules for preparing the Bachelor´s and
diploma theses at the FFWS.
4) After finishing the summer semester, by May 9, 2019 at the latest, all students will visit the SD to hand
over their University Study Report with complete records of credits and examinations and the signed
“Transcript of Academic Records” for the academic year 2018/19 printed from the UIS. Before handing
over the above mentioned documents, each student will check subjects, credits and classification in
the UIS and, if necessary, will ask teachers for prompt data completing.
5) After passing the FSE, the students who will participate in the graduation ceremony are obliged to pay
a fee covering ceremonial costs in the amount of 300 CZK, which is in line with the internal directive
of the CULS – “Fees Related to Study and Administrative Acts and Services of the CULS in Prague
Commencing in the Academic Year 2018/2019”. The students are asked to submit the proof of
payment to the SD of the FFWS.
6) Students who will not meet the requirements of the SER, the study plan of the relevant study
programme and this Provision will not be admitted to the FSE.
7) The FSE consists of the defence of the BT and the examination in the following subjects:
a) FSE Subjects for the Lesnictví Study Programme:
-

Hospodářská úprava lesů,
Řízení lesního hospodářství,
Těžební a dopravní technologie,
Ekologie lesa a lesnická typologie.

b) FSE Subjects for the Dřevařství Study Programme:
- Nauka o dřevě,
- Pružnost a pevnost,
- Dřevěné konstrukce a technická mechanika.
c) FSE Subjects for the Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství Study Programme:
- Základy lesního hospodářství,
- Ekonomika životního prostředí a lesního hospodářství,
- Marketing a účetnictví.
d) FSE Subjects for the Provoz a řízení myslivosti Study Programme:
- Myslivost,
- Ochrana lesa,
- Ekonomické aspekty krajinného managementu.
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e) FSE Subjects for the Konzervace přírodnin a taxidermie Study Programme:
Obligatory Subjects:
- Anatomie živočichů,
- Toxikologie a nakládání s odpady.
Optional Subjects (students choose 1 subject):
f)

Preparace ptáků,
Preparace savců,
Preparace ryb, plazů a obojživelníků,
Preparace rostlin a jejich částí.

FSE Subjects for the Forestry Study Programme taught in English:
- Forest Management,
- Forest Economy and Forest Harvesting,
- Forest Ecology and Forest (Stand) Classifications.

8) Both the BT supervisor and the BT reviewer will write a report for each BT in the UIS and at the same
time they will sign it and hand it over to the secretariat of the department responsible for the BT by
May 16, 2019. In the period to May 17, 2019 the secretariat of the department will hand over two
copies of the BT together with the BT report signed by the supervisor and by the reviewer to the SD.

Article 3
The Organization and Process of the FSE in Master Study Programmes
1) The FSE in Master study programmes will take place from May 27 to June 7, 2019. The information of
assigning students to committees and days as well as the information of committee members will be
available on the University Information System (hereinafter referred to as UIS) by May 20, 2019 at the
latest.
2) Students are asked to apply for the FSE via the UIS in the period from February 15 to March 31, 2019.
Students who have interrupted their studies are asked to apply in the same period by submitting the
signed application to the Study Department (hereinafter referred to as SD) of the FFWS. The
application form will be found on www.fld.czu.cz in the section Study/Information for
Students/Information and Regulations for Bachelor and Master Study Programmes/ Final State Exams
(hereinafter referred to as FFWS web). Students can withdraw from the FSE by May 15, 2019 at the
latest by a written notice delivered to the SD of the FFWS or by an email sent to the assistant
responsible for the relevant study programme from an email box registered in the UIS.
3) The students enrolled for the FSE are expected to submit 2 copies of their diploma theses
(hereinafter referred to as DT/DTs) to the secretariat of the department responsible for their theses
by April 20, 2019. The DTs in a pdf format will be uploaded to the UIS together with the abstract in
Czech and English and key words in Czech and English by the same date. The DTs have to follow the
Guidelines for the Bachelor´s and Diploma Theses at the FFWS and will be uploaded to the UIS in
accordance with CULS Rector‘s Directive no 5/2017 - Rules for assigning, preparing, submitting,
archiving and publishing the Bachelor´s and diploma theses at the CULS. Each copy has to contain the
valid list of assignment printed from the UIS and has to follow the Rules for preparing the Bachelor´s
and diploma theses at the FFWS.
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4) After finishing the summer semester, by May 7, 2019 at the latest, all students will visit the SD to hand
over their University Study Report with complete records of credits and examinations and the signed
“Transcript of Academic Records” for the academic year 2018/19 printed from the UIS. Before handing
over the above mentioned documents, each student will check subjects, credits and classification in
the UIS and, if necessary, will ask teachers for prompt data completing.
5) After passing the FSE, the students who will participate in the graduation ceremony are obliged to pay
a fee covering ceremonial costs in the amount of 300 CZK, which is in line with the internal directive
of the CULS – “Fees Related to Study and Administrative Acts and Services of the CULS in Prague
Commencing in the Academic Year 2018/2019”. The students are asked to submit the proof of
payment to the SD of the FFWS.
6) Students who will not meet the requirements of the SER, the study plan of the relevant study
programme and this Provision will not be admitted to the FSE.
7) The FSE consists of the defence of the DT and the examination in the following subjects:
a) FSE Subjects for the Lesní inženýrství Study Programme:
Ekonomika lesního hospodářství,
Hospodářská úprava lesů,
Lesní těžba a stavby,
Ochrana lesů,
Pěstování lesa.
b) FSE Subjects for the Dřevařské inženýrství Study Programme:
Pilařské zpracování dřeva,
Výroba nábytku,
Dřevěné konstrukce,
Ekonomika a řízení dřevařských podniků,
Technologie zpracování dřeva.
c) FSE Subjects for the Forestry and Landscape Management Study Programme accredited in
English:
Obligatory subjects:
-

Water Resources Management,
Forest Management.

Optional Subjects (students choose 2 subjects):
-

Forest Enterprise Economics,
Ecology and Ecological Methods,
Silviculture,
Landscape and Ecological Applications,
Irrigation and Drainage.

d) FSE Subjects for the Forest Engineering Study Programme accredited in English:
-

Forest Management,
Forestry Economy,
Forest Harvesting,
Silviculture,
Forest Protection.
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e) FSE Subjects for the Tropical Forestry and Agroforestry Study Programme accredited in English:
Obligatory Subjects:
-

Tropical Forest Management and Silviculture,
Agroforestry.

Optional Subjects (students choose 2 subjects):
-

Environmental Economics,
Water in Landscape,
Economic Botany and Special Crops.

8) Both the DT supervisor and the DT reviewer will write a report for each DT in the UIS and at the same
time they will sign it and hand it over to the secretariat of the department responsible for the DT by
May 9, 2019. In the period to May 10, 2019 the secretariat of the department will hand over two
copies of the DT together with the DT report signed by the supervisor and by the reviewer to the SD.

Prague, February 6, 2019

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Dean
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