Milé studentky,
milí studenti,
následující řádky nemají povahu oficiálního dokumentu. Považujte je spíše za v dobré víře sepsané
shrnutí rad, zkušeností a pouček ohledně státních závěrečných zkoušek (SZZ). V textu najdete tři hlavní
roviny:

oficiální – jak den bude probíhat (požadováno nastudovat),
praktickou – co, jak a kdy udělat (doporučeno přečíst),

a „maminkovskou“ plnou rad a pouček (čtěte dle vlastního uvážení).
Každá rovina je v textu graficky vyznačena, abyste mohli číst jen do úrovně, kterou uznáte za vhodnou.

CO SE UČIT
Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby a státní zkoušky z tematických okruhů.
NOVÁ PODMÍNKA PRO PŘIPUŠTĚNÍ K OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Student může obhajovat
bakalářskou práci až poté, co úspěšně složil obě státní zkoušky z tematických okruhů. Státní zkoušky
z tematických okruhů probíhají časově i prostorově odděleně před jinými komisemi.
Na webových stránkách najdete tematické okruhy ke státním zkouškám. Velmi záhy zjistíte, že
pokrývají probranou látku za celé Vaše studium. Projděte si proto literaturu a poznámky zejména
z architektonické typologie, konstrukcí pozemních staveb, TZB a statiky. Snažte si oživit už načerpané
vědomosti, připomenout si základní principy, zopakovat si věci, které jste už třeba trošičku „pustili
z hlavy“. Není potřeba „biflovat se“ jako na zkoušku se všemi detaily a číselnými hodnotami dané
problematiky. Soustřeďte se na základy a na to, abyste nabyli jistoty, že se v profesi orientujete.

Až se dozvíte složení komise, nespoléhejte na to, že Vás její členové budou zkoušet pouze
z problematiky, kterou Vám právě oni přednášeli.

PLACHTY
Státnicová komise bude mít k dispozici Vaše portfolia, která jste odevzdali vedoucímu závěrečné
práce. Pro prezentaci projektu si připravte plachtu.

Jedna plachta 700 x 1000 mm je povinná a komise ji může odebrat do archivu pro potřebu
výstav, ostatní prezentační výkresy mohou být i na menším formátu (až A3) - s ohledem na cenu tisku.
Na plachtu umístěte nejlepší vizualizaci přes celou šířku formátu, situaci širších vztahů, situaci řešeného
území, koncepci Vašeho řešení, kontext s okolím, důležité principy, které Vás vedly k volbě výsledného
řešení, půdorysy, řezy, pokud to místo dovolí i pohledy. Na druhou plachtu (nebo menší výkresy)
umístěte detaily a doplňující informace o projektu včetně dalších vizualizací a stavebního řešení.
Neprezentujte nic, o čem si myslíte, že se Vám to nepovedlo. Skladbou plachty si volíte celou
strategii obhajoby práce. Proto volte uvážlivě. Vyzdvihněte přednosti svého projektu a zbytečně
neupozorňujte na chyby, o kterých víte.

Vzhledem k velkému počtu obhajovaných projektů na programu A+S budete prezentovat svou
práci v papírové podobě. Lze požádat o prezentaci na dataprojektoru (TV) v týdnu před obhajobou a
odzkoušet propojení PC s dataprojektorem (TV), prezentace je nutno nahrát vždy na jediný notebook v
rámci komise PŘEDEM (před zahájením obhajob).

MODEL
Podobně jako plachta i model je výborným pomocníkem, který Vám usnadní prezentovat Váš
projekt. Je velmi důležité, aby se neomezil pouze na dům, ale ukázal i vztah domu ke svému okolí.
Ideální je pro stejné zadání společně s kolegy vyrobit velký model celkové situace a do něj pak pouze
vkládat jednotlivá řešení. Tvorbou společného modelu dáte komisi možnost snadného porovnání
jednotlivých řešení

…a navíc budete mít možnost s kolegy prodiskutovat své pocity před závěrem studia osobně u
kávy a nebudete odkázáni pouze na sociální sítě.
Plachtu i model začněte připravovat hned poté, co se konečně vyspíte po odevzdání závěrečné práce.
Vždy je dobré oboje konzultovat nejen s rodinou a kamarády, ale i s vedoucím závěrečné práce.

POSUDKY
Vedoucí závěrečné práce Vám svůj posudek a posudek oponenta předá nejpozději tři dny před
obhajobou.
Zatímco vedoucí práce hodnotí vaši práci během semestru, kreativitu a míru splnění zadání,
oponent práce se zaměřuje na hodnocení architektonicko-stavebního řešení Vašeho objektu. Oba
hodnotí i způsob prezentace práce, grafiku portfolia, jeho názornost a přehlednost.

K posudku vedoucího už se těžko vyjádříte, jak jste pracovali během semestru, zpětně neovlivníte. Proto
je pro Vás nyní klíčový oponentní posudek.

Ačkoli Vám to jistě nesmírně zalichotí, oponentní posudek, který vyzdvihne Vaši práci do nebes a
nic jí nevytkne, je horší než oponentní posudek, který Vaši práci něco vytkne. Pokud Vám oponent nedá
možnost na jeho slova zareagovat, získává větší prostor komise pro svou diskuzi a vy dostanete více
otázek, na které jste se nemohli předem připravit. Proto kritičtější oponentní posudky přijímejte
s radostí, překonejte v sobě lidskou přirozenost nazvat oponenta nejrůznějšími hanlivými jmény a
v duchu mu poděkujte. Můžete se dobře připravit.
Vedoucí práce s Vámi reakce na posudky jistě detailně proberou. Tak snad jen pár obecných věcí:
Oponent většinou nabízí témata k diskuzi, vybízí Vás, abyste jste zdůvodnili, proč jste právě volili dané
řešení, zda znáte alternativy, zda jste uvažovali ve variantách. Na takovou diskuzi se můžete elektivně
připravit za pomoci kresby. Něco můžete zahrnout již přímo do plachty. Jiné věci si můžete předem
doma naskicovat a před komisí prezentovat ve skicáři.

Někdy se v projektu objeví i taková chyba, že se z ní nelze vyargumentovat. Pak ji raději
přiznejte, „posypte si hlavu popelem“ a vysvětlete, jak by to mělo být správně. Opět Vám může pomoci
skica správného řešení. Vše, co si připravíte dopředu, Vám dá jistotu při obhajobě.

DEN PŘED SZZ
Den před státnicí se věnujte přípravě na velký zítřek. Vše si pečlivě nachystejte: plachtu, model,
skici, poznámky, oblečení.

1) Příprava proslovu
Vaše řeč by neměla být delší jak 10 minut.
Začínáte oslovením předsedy, místopředsedy a členů komise, pak se představíte a představíte
svůj projekt. Pokud už před Vámi někdo obhajoval se stejným zadáním, není potřeba vysvětlovat znova
lokalitu, širší vztahy a předmět zadání projektu. Stačí se odvolat na předchozího studenta, který už
komisi vše vysvětlil. Důležité je říci, na jakém konceptu je Vaše řešení postavené, z čeho vychází, na co
reaguje. Pak shrnete architektonické řešení, provozní řešení (pouze v hlavních celcích) a koncepci
technického řešení, tj. stavebně-konstrukční řešení a TZB. Zaměřte se zejména na ty části projektu,
které jsou něčím zajímavé, neobvyklé. Nacvičte si i reakci na oponentní posudek.

Prostě se pokuste co nejvíce svou práci „prodat“ a přitom vypadat klidně, sebejistě a vyrovnaně.
V domácím prostředí je to něco jiného než ve škole naostro, ale přesto několikanásobné zopakování si
proslovu Vám dá opět větší jistotu. Pečlivě se naučte první tři věty. Ideálně zpaměti. Na ostatní Vás už
povede plachta a případně Vaše poznámky na kartičkách. Před komisí se však snažte mluvit samostatně
a proslov nečtěte. Nejlepšími posluchači pro nácvik jsou domácí mazlíčci. Rodičům a přátelům je dobré
také řeč předvést, mohou Vám říct, jestli je srozumitelná.

2) Oblečení
Volte oblečení formální: elegantní a střízlivé.

Nemačkavé, ve kterém se budete během dne alespoň trochu dobře cítit.

Pro dámy:
Příliš odhalené dekolty a příliš krátké sukně komisi moc neovlivní, i když Vám kamarádka radí pravý
opak. Někdy si tím naopak můžete některého člena komise popudit. Na rozdíl od pánů máte větší
možnost výběru oblečení. V zásadě je jedno, jestli si vezmete šaty, kalhotový kostým nebo sukni
s halenkou, důležité je abyste se v tom cítila dobře a působila jako mladá inteligentní slušně vychovaná
a vzdělaná dáma. Vzít si k pečlivě vybraným šatům zcela nové lodičky na vysokém podpatku není zrovna
dobrý nápad. Nic Vám nedokáže znepříjemnit den tak jako puchýř na patě, když nemáte možnost se
přezout.

Pro pány:
Pánové to budou muset zase jeden den vydržet v obleku a košili. Pokud nebudete mít kravatu, dá se to
tolerovat. Bude-li u státnic velké horko, může předseda komise povolit sundání saka. I pro pány platí, že
by se měli obléknout tak, aby působili jako gentlemani.

Veškeré oblečení si připravte už večer, v ranním zmatku to určitě oceníte.

3) Relaxace
Budete mít sice trochu „nervy na pochodu“, ale alespoň večer před SZZ odpočívejte. Jděte do
kina, zacvičte si, přečtěte si knížku, prostě se snažte přijít na jiné myšlenky.
Strýček Vám sice bude říkat, že nejlíp si odpočinete v hospodě a že pár „panáků“ je nejlepší lék na
nervozitu. Tetička Vám zase tajně bude nabízet osvědčené pilulky pro uklidnění. Nepodlehněte však
svodům! Vitamín C, čokoláda, zmrzlina nebo teplé mléko s medem Vám udělají lépe. Jděte brzy spát.

4) Vaši blízcí
Jste to sice Vy, koho čeká velká zkouška, ale Vaše okolí je možná ještě nervóznější než vy. Vy jste
v centru dění, vy se aktivně připravujete a Vaše okolí stojí tak trochu stranou a má velmi omezenou
možnost běh událostí ovlivnit. Kdo může, často prchá na kolej a tam někdy trpělivěji a někdy méně
trpělivě komunikuje po telefonu. Doma však platí jediná rada: Zaměstnejte je! Chtějte své oblíbené
jídlo, pomoc s přípravou oblečení, zabalením plachty a modelu, …

5) Příprava státnicových prostor
Státnice probíhají v Atelieru D, který je pro tuto příležitost speciálně přestavěn. Přípravu má na
starosti Ing. Chalupa.
Pokud byste mu pomohli s přípravou prostor, byl by určitě rád. Domluvte se s ním na přesném
čase. Většinou se Atelier D přestavuje to odpoledne před státnicemi.
Základní občerstvení pro komisi zajišťuje katedra architektury: kávu, čaj, vodu, sušenky a tyčinky,
přípitek při ukončení SZZ.

Pokud byste chtěli přispět k vylepšení atmosféry nějakou domácí dobrotou, je to ideální aktivita,
jak zapojit do příprav maminky a babičky. Navíc takovou dobrotu ocení nejen komise, ale i Vaši
kamarádi.

DEN „D“
8:00 – 8:45 příjezd do školy. Umístit model a plachty do státnicové místnosti. Pomoc tajemníkovi
komise s posledními úpravami místnosti. První student vyvěsí svou práci a připraví model. Přichystá se občerstvení
pro komisi.

8:45 – 8:55
8:55 zahájení státnic.
Zástupce pedagogického proděkana pro program A+S všechny přivítá a shrne průběh státnicového dne.

9:00 začátek obhajob a zkoušek.
•
•
•
•

Tajemník si seřadí všechny studenty, kteří přísluší k dané komisi.
Představí studenty komisi a komisi studentům. Předseda nebo místopředseda komise řekne pár
slov.
Pak studenti odejdou a komise si může prohlédnout prezentaci prvního studenta.
Tajemník vyzve studenta, aby předstoupil před komisi.

•
•

•

•
•
•

Student přednese svůj předem připravený projev. Neměl by mluvit déle než 10 minut.
Tajemník a oponent přečtou posudky (tajemník za vedoucího práce, oponent svůj vlastní).
Student dostane prostor na posudky reagovat. OPONENT PRÁCE JE ČLENEM KOMISE, VEDOUCÍ
PRÁCE NENÍ OBHAJOBĚ BAKALÁŘE PŘÍTOMNÝ. Pokud je výtek oponenta více, vyberou se jen ty
nejzávažnější, na které student reaguje. Výtky v oponentním posudku nelze zahrnout do
úvodního představení projektu, tam musí být projekt prezentován tak, jak byl odevzdán.
Poté je otevřena volná diskuze, ve které pokládají své dotazy členové komise a případní hosté.
(SZZ až na jednání komise jsou veřejnosti přístupné.) Celková délka obhajoby je plánována na 30
minut.
Po obhajobě jedné práce se komise krátce neveřejně poradí a studentovi sdělí, pouze zda
prospěl, či nikoli. Celkové výsledky se slavnostně říkají až na konci dne.
První student si svěsí svou plachtu, odnese model a pomůže dalšímu s vyvěšením plachty.
Tak pokračuje jeden student za druhým až do posledního podle rozpisu.

Odpoledne
Po obhajobě a přezkoušení posledního studenta se komise neveřejně poradí a rozhodne o výsledných
známkách a případném udělení pochvaly. Tajemník pozve všechny studenty před komisi a předseda
nebo místopředseda komise slavnostně sdělí studentům výsledky a ukončí státnicový den. Nakonec
všechny čeká přípitek, poděkování a rozloučení.
˃ KLASIFIKACE
Komise pro obhajobu bakalářské práce dává známku za obhajobu bakalářské práce a stanovuje i
celkovou známku ze státní závěrečné zkoušky – dle tabulky, která zohledňuje známku z obhajoby a
známky z tematických okruhů se stanovenými vahami 40%, 30%, 30% (viz tabulka dodaná komisi
studijním oddělením společně s protokoly) a celkový výsledek studia (prospěl s vyznamenáním, prospěl
s pochvalou, prospěl, neprospěl).
˃ POCHVALA
Komise může udělit pochvalu za vynikající zpracování bakalářské práce. Může navrhnout i nominaci na
Žlutou kartu.

Nezapomeňte si doma čokoládu, talismany, prostě vše důležité, co Vám dodá při čekání na Vaše
vystoupení pocit klidu. I když budete mít stažený žaludek, zkuste něco sníst, dodejte tělu dostatek
vitamínů.
Nespoléhejte na časový rozpis komise. Jednání se může prodloužit nebo naopak uspíšit. Komise
si může vložit přestávku nebo naopak přestávku vypustit. Buďte proto raději v dosahu Atelieru D vždy o
hodinu dřív, než máte jít oficiálně na řadu. Pokud budete chtít během státnic někam odejít, přesvědčte
se, že na Vás má někdo jiný kontakt. Nejlépe tajemník komise.
Pomozte tajemníkovi zajistit, aby měla komise dostatek kávy, čaje a něčeho k zakousnutí. Pomáhejte
svým kolegům s vyvěšováním plachet a instalací modelů.

Až předstoupíte před komisi, snažte se působit klidně, vyrovnaně, sympaticky. Ovládněte svoji
nervozitu. Vždyť přípravě této chvíli jste věnovali takovou pozornost. Nenechte se znervóznit tím, že
členové komise budou pořád něco vyplňovat v papírech, v něčem listovat nebo si šeptem něco sdělovat.
Komise má na to, aby se seznámila s Vaším projektem velmi krátkou dobu, každý člen musí během Vaší
prezentace stihnout několik úkonů najednou. Klidně pokračujte v naučené prezentaci proslovu. Pokud
Vám někdo položí otázku, kterou jste nečekal, nepanikařte, neplačte, ovládněte svoje nervy a snažte se
získat čas. Zeptejte se, jestli otázka směřuje na tento problém, jestli ji dobře rozumíte, nebojte se
poprosit člena komise o její zopakování. Ta chvilka Vás uklidní a něco vymyslíte. A kdybyste nevymysleli,
tak hned neříkejte, že to nevíte. Raději použijte větu, že tímto problémem jste se v rámci své práce
nezabýval a pokuste se převést diskuzi na jiné téma. Do velké míry si diskuzi nad projektem řídí student
sám. Už svým úvodním proslovem směřuje komisi na určitá vybraná témata projektu. Proto je strategie
přípravy tak důležitá.
Při státní zkoušce z tematických okruhů platí to samé jako u obhajoby. Hlavně nepanikařit, zachovat klid,
a když nastane krizová situace, tak získat chvilku času navíc.
Poté, co Vám komise sdělí, zda jste uspěli či nikoli, nezapomeňte se o své emoce podělit se svými
blízkými. Jsou to oni, kdo Vám pomohli k úspěchu a netrpělivě čekají na dobrou zprávu a jsou to oni,
kteří vám nabídnou rameno k vyplakání.
V závěru dne pomozte tajemníkovi s organizací slavnostního přípitku a úklidu prostoru komise.
Pokud budete chtít třeba květinou nebo nějakou pozorností poděkovat komisi za hladký průběh dne a
vedoucímu práce za jeho péči o Vás, je to milé a vždy to potěší. Ale to už si organizuje každá skupina
studentů samostatně.

… a ačkoli budete na konci dne „stahaní jako koně“, je naprosto normální, že nebudete moc
usnout.
Státní závěrečná zkouška je zkouškou poslední. Těžká je právě v tom, že v ní především prokazujete
zvládání stresových situací. A to je v životě důležitější, než umět nazpaměť nějakou tu definici.

Hodně štěstí!

