
VYHLÁŠKA GARANTA: 
Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského 

studia na biologii, akademický rok 2017/18 
 

1. KROK (platí pro všechny termíny SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Přihlášení se k tématu závěrečné práce v SIS: do 30.11.2017  
Veškerá témata bakalářských prací podléhají schválení katedrou (do 19.1.2018), 
na které se bude konat obhajoba práce. Způsob projednání témat je v kompetenci 
každé katedry; v návaznosti na projednání témat prací katedrou schvaluje písemné 
zadání práce svým podpisem katedrový koordinátor obhajob, a dále garant studijního 
oboru/programu. Kontakt na katedry viz koordinátoři katedrových obhajob nebo 
webové stránky jednotlivých kateder: 
http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

ZIMNÍ TERMÍN SZZK 
 

2a. KROK (pro zimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Závazné přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (ústní část i obhajoba BP) 
prostřednictvím SISu: od 1.11.-15.12.2017 (včetně)  
Bez přihlášení nebudete zařazeni na termín SZZK a naopak, po odeslání přihlášky 
SISem je pro vás termín uvedený v přihlášce závazný. Po odeslání přihlášky si 
ověřte, že je v SISu skutečně evidována! 
 
3a. KROK (pro zimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Odevzdat bakalářskou práci: do 11.1.2018 do 16:00 hod.  
Student/ka nahrává do SISu elektronickou verzi práce (instrukce viz webové stránky 
studijního oddělení) a na sekretariátu biologické sekce (Viničná 7, přízemí vpravo) 
odevzdává 1 výtisk práce.  
Pozor, SIS zaznamenává datum nahrání elektronické verze a sekretariát biologické 
sekce zaznamenává datum odevzdání tištěné verze. Pozdě odevzdané práce se 
nepřijímají!  
U bakalářských prací vzhledem k jejich charakteru (literární rešerše) předpokládáme 
plné zveřejnění práce, nicméně v odůvodněných (výjimečných) případech existuje i 
zde možnost zveřejnit práci s odkladem, s neveřejnou přílohou nebo nezveřejnit (v 
těchto případech se odevzdávají 2 výtisky práce). 
 
4a. KROK (pro zimní termín SZZK) - POUZE UČITELSKÉ STUDIUM  
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK (SZ2) = "kontrola před 
státní závěrečnou zkouškou": do 22.1.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 22.1. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS 
provede kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle 
studentovi email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na 
vykonání jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: Splnit předepsaný minimální počet kreditů ze všech skupin 
povinně volitelných předmětů. 
 
5a. KROK (pro zimní termín SZZK) - POUZE UČITELSKÉ STUDIUM 
Ústní část SZZK (SZ2): Biologie (ústní část)  
Čtrnáctidenní období pro konání ústní části: 22.1.-4.2.2018  
Konání SZ2: 24.1.2018  



Průběžné informace k organizaci ústních zkoušek budou zveřejněny na těchto 
stránkách: http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium (seznamy 
komisí a obhajujících, a dále pozvánky k SZ2 jsou generovány v SISu). 
  
6a. KROK (pro zimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Kontrola splnění podmínek pro konání bakalářských obhajob (SZ1): do 
26.1.2018 (včetně), pro učitelské obory do 30.1. 
Studenti mají možnost až do 26.1. (studenti učitelských oborů až do 30.1.) plnit 
potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS provede kontrolu bez osobní účasti studenta; v 
případě splnění podmínek odešle studentovi email s upozorněním na splnění 
podmínek a vznik dvouleté lhůty na vykonání jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: 
Odborné studium: Splněno 150 kreditů + zápočet za povinný předmět "Bakalářský 
projekt I. a II.” 
Učitelské studium: Vždy je vyžadován zápočet za "Bakalářský projekt I. a II.” Jde-li o 
poslední část SZZK (povinně u studentů zapsaných ke studiu 2014/15 a později), 
pak je podmínkou absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat alespoň 
minimální počty kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, celkem získat 180 
kreditů a úspěšně absolvovat SZ2 a SZ3. 
Pozor: Bez zápočtu za "Bakalářský projekt I. a II." nelze projít kontrolou studia a být 
zařazen/a na obhajoby bakalářských prací. Povinný předmět "Bakalářský projekt 
oboru .... I. a II." studenti sami zapisují do svých účtů SIS pro zimní a letní semestr. 
 
7a. KROK (pro zimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY 
Část SZ1: Obhajoba bakalářské práce  
Zveřejnění posudků: 3 pracovní dny před obhajobou 
Čtrnáctidenní období pro konání obhajob: 29.1.-11.2.2018 
Konání SZ1: 1.-7.2.2018 
Průběžné informace k obhajobám budou uvedeny v SISu, případně na webových 
stránkách jednotlivých kateder, kde se obhajoby budou konat (seznamy komisí a 
obhajujících, a dále pozvánky k SZ1 jsou generovány v SISu). 
 
8a. KROK (pro zimní termín SZZK) - POUZE ODBORNÉ STUDIUM  
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK (SZ2) = "kontrola před 
státní závěrečnou zkouškou": do 9.2.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 9.2. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS provede 
kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle studentovi 
email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na vykonání 
jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: Splněno 180 kreditů + splněný minimální odběr kreditů z 
modulů dle studovaného oboru + úspěšné absolvování SZ1 (obhajoby). 
 
9a. KROK (pro zimní termín SZZK) - POUZE ODBORNÉ STUDIUM  
Ústní část SZZK (SZ2): Biologie (ústní část), Ekologická a evoluční biologie (ústní 
část), Molekulární biologie a biochemie organismů (ústní část)  
Čtrnáctidenní období pro konání ústní části: 5.-18.2.2018  
Konání SZ2: 15.-16.2.2018  
Průběžné informace k organizaci ústních zkoušek budou zveřejněny na těchto 
stránkách: http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium (seznamy 
komisí a obhajujících, a dále pozvánky k SZ2 jsou generovány v SISu). 



 
JARNÍ TERMÍN SZZK 

 
2b. KROK (pro jarní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Závazné přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (ústní část i obhajoba BP) 
prostřednictvím SISu: od 1.3.-14.4.2018 (včetně)  
Bez přihlášení nebudete zařazeni na termín SZZK a naopak, po odeslání přihlášky 
SISem je pro vás termín uvedený v přihlášce závazný. Po odeslání přihlášky si 
ověřte, že je v SISu skutečně evidována! 
 
3b. KROK (pro jarní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Odevzdat bakalářskou práci: do 10.5.2018 do 16:00 hod.  
Student/ka nahrává do SISu elektronickou verzi práce (instrukce viz webové stránky 
studijního oddělení) a na sekretariátu biologické sekce (Viničná 7, přízemí vpravo) 
odevzdává 1 výtisk práce.  
Pozor, SIS zaznamenává datum nahrání elektronické verze a sekretariát biologické 
sekce zaznamenává datum odevzdání tištěné verze. Pozdě odevzdané práce se 
nepřijímají!  
U bakalářských prací vzhledem k jejich charakteru (literární rešerše) předpokládáme 
plné zveřejnění práce, nicméně v odůvodněných (výjimečných) případech existuje i 
zde možnost zveřejnit práci s odkladem, s neveřejnou přílohou nebo nezveřejnit (v 
těchto případech se odevzdávají 2 výtisky práce). 
 
4b. KROK (pro jarní termín SZZK) - POUZE UČITELSKÉ STUDIUM  
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK (SZ2) = "kontrola před 
státní závěrečnou zkouškou": do 20.5.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 20.5. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS 
provede kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle 
studentovi email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na 
vykonání jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: Splnit předepsaný minimální počet kreditů ze všech skupin 
povinně volitelných předmětů. 
 
5b. KROK (pro jarní termín SZZK) - POUZE UČITELSKÉ STUDIUM 
Ústní část SZZK (SZ2): Biologie (ústní část)  
Čtrnáctidenní období pro konání ústní části: 21.5.-3.6.2018  
Konání SZ2: 23.5.2018  
Průběžné informace k organizaci ústních zkoušek budou zveřejněny na těchto 
stránkách: http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium (seznamy 
komisí a obhajujících, a dále pozvánky k SZ2 jsou generovány v SISu). 
  
6b. KROK (pro jarní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Kontrola splnění podmínek pro konání bakalářských obhajob (SZ1): do 
25.5.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 25.5. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS 
provede kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle 
studentovi email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na 
vykonání jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: 
Odborné studium: Splněno 150 kreditů + zápočet za povinný předmět "Bakalářský 



projekt I. a II.” 
Učitelské studium: Vždy je vyžadován zápočet za "Bakalářský projekt I. a II.” Jde-li o 
poslední část SZZK (povinně u studentů zapsaných ke studiu 2014/15 a později), 
pak je podmínkou absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat alespoň 
minimální počty kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, celkem získat 180 
kreditů a úspěšně absolvovat SZ2 a SZ3. 
Pozor: Bez zápočtu za "Bakalářský projekt I. a II." nelze projít kontrolou studia a být 
zařazen/a na obhajoby bakalářských prací. Povinný předmět "Bakalářský projekt 
oboru .... I. a II." studenti sami zapisují do svých účtů SIS pro zimní a letní semestr. 
 
7b. KROK (pro jarní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY 
Část SZ1: Obhajoba bakalářské práce  
Zveřejnění posudků: 3 pracovní dny před obhajobou 
Čtrnáctidenní období pro konání obhajob: 28.5.-10.6.2018 
Konání SZ1: 31.5.-6.6.2018 
Průběžné informace k obhajobám budou uvedeny v SISu, případně na webových 
stránkách jednotlivých kateder, kde se obhajoby budou konat (seznamy komisí a 
obhajujících, a dále pozvánky k SZ1 jsou generovány v SISu). 
 
8b. KROK (pro jarní termín SZZK) - POUZE ODBORNÉ STUDIUM  
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK (SZ2) = "kontrola před 
státní závěrečnou zkouškou": do 8.6.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 8.6. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS provede 
kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle studentovi 
email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na vykonání 
jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: Splněno 180 kreditů + splněný minimální odběr kreditů z 
modulů dle studovaného oboru + úspěšné absolvování SZ1 (obhajoby). 
 
9b. KROK (pro jarní termín SZZK) - POUZE ODBORNÉ STUDIUM  
Ústní část SZZK (SZ2): Biologie (ústní část), Ekologická a evoluční biologie (ústní 
část), Molekulární biologie a biochemie organismů (ústní část)  
Čtrnáctidenní období pro konání ústní části: 4.-17.6.2018  
Konání SZ2: 14.-15.6.2018  
Průběžné informace k organizaci ústních zkoušek budou zveřejněny na těchto 
stránkách: http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium (seznamy 
komisí a obhajujících, a dále pozvánky k SZ2 jsou generovány v SISu). 
 

PODZIMNÍ TERMÍN SZZK 
 
2c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Závazné přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (ústní část i obhajoba BP) 
prostřednictvím SISu: 25.5.-31.7.2018 (včetně)  
Bez přihlášení nebudete zařazeni na termín SZZK a naopak, po odeslání přihlášky 
SISem je pro vás termín uvedený v přihlášce závazný. Po odeslání přihlášky si 
ověřte, že je v SISu skutečně evidována! 
 
3c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Odevzdat bakalářskou práci: do 16.8.2018 do 16:00 hod.  
Student/ka nahrává do SISu elektronickou verzi práce (instrukce viz webové stránky 



studijního oddělení) a na sekretariátu biologické sekce (Viničná 7, přízemí vpravo) 
odevzdává 1 výtisk práce.  
Pozor, SIS zaznamenává datum nahrání elektronické verze a sekretariát biologické 
sekce zaznamenává datum odevzdání tištěné verze. Pozdě odevzdané práce se 
nepřijímají!  
U bakalářských prací vzhledem k jejich charakteru (literární rešerše) předpokládáme 
plné zveřejnění práce, nicméně v odůvodněných (výjimečných) případech existuje i 
zde možnost zveřejnit práci s odkladem, s neveřejnou přílohou nebo nezveřejnit (v 
těchto případech se odevzdávají 2 výtisky práce). 
 
4c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - POUZE UČITELSKÉ STUDIUM  
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK (SZ2) = "kontrola před 
státní závěrečnou zkouškou": do 30.8.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 30.8. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS 
provede kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle 
studentovi email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na 
vykonání jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: Splnit předepsaný minimální počet kreditů ze všech skupin 
povinně volitelných předmětů. 
 
5c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - POUZE UČITELSKÉ STUDIUM 
Ústní část SZZK (SZ2): Biologie (ústní část)  
Čtrnáctidenní období pro konání ústní části: 3.-16.9.2018  
Konání SZ2: 3.9.2018 
Průběžné informace k organizaci ústních zkoušek budou zveřejněny na těchto 
stránkách: http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium (seznamy 
komisí a obhajujících, a dále pozvánky k SZ2 jsou generovány v SISu). 
 
6c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY  
Kontrola splnění podmínek pro konání bakalářských obhajob (SZ1): do 
4.9.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 4.9. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS provede 
kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle studentovi 
email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na vykonání 
jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: 
Odborné studium: Splněno 150 kreditů + zápočet za povinný předmět "Bakalářský 
projekt I. a II.” 
Učitelské studium: Vždy je vyžadován zápočet za "Bakalářský projekt I. a II.” Jde-li o 
poslední část SZZK (povinně u studentů zapsaných ke studiu 2014/15 a později), 
pak je podmínkou absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat alespoň 
minimální počty kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, celkem získat 180 
kreditů a úspěšně absolvovat SZ2 a SZ3. 
Pozor: Bez zápočtu za "Bakalářský projekt I. a II." nelze projít kontrolou studia a být 
zařazen/a na obhajoby bakalářských prací. Povinný předmět "Bakalářský projekt 
oboru .... I. a II." studenti sami zapisují do svých účtů SIS pro zimní a letní semestr. 
 
7c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - VŠECHNY OBORY 
Část SZ1: Obhajoba bakalářské práce  
Zveřejnění posudků: 3 pracovní dny před obhajobou 



Čtrnáctidenní období pro konání obhajob: 3.-16.9.2018 
Konání SZ1: 6.-12.9.2018  
Průběžné informace k obhajobám budou uvedeny v SISu, případně na webových 
stránkách jednotlivých kateder, kde se obhajoby budou konat (seznamy komisí a 
obhajujících, a dále pozvánky k SZ1 jsou generovány v SISu). 
 
8c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - POUZE ODBORNÉ STUDIUM  
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK (SZ2) = "kontrola před 
státní závěrečnou zkouškou": do 14.9.2018 (včetně)  
Studenti mají možnost až do 14.9. plnit potřebné dílčí studijní povinnosti. SIS 
provede kontrolu bez osobní účasti studenta; v případě splnění podmínek odešle 
studentovi email s upozorněním na splnění podmínek a vznik dvouleté lhůty na 
vykonání jednotlivých částí SZZK.  
Požadavky ke kontrole: splněno 180 kreditů + splněný minimální odběr kreditů z 
modulů dle studovaného oboru + úspěšné absolvování SZ1 (obhajoby). 
 
9c. KROK (pro podzimní termín SZZK) - POUZE ODBORNÉ STUDIUM  
Ústní část SZZK (SZ2): Biologie (ústní část), Ekologická a evoluční biologie (ústní 
část), Molekulární biologie a biochemie organismů (ústní část)  
Čtrnáctidenní období pro konání ústní části: 7.-20.9.2018  
Konání SZ2: 19.-20.9.2018  
Průběžné informace k organizaci ústních zkoušek budou zveřejněny na těchto 
stránkách: http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium (seznamy 
komisí a obhajujících, a dále pozvánky k SZ2 jsou generovány v SISu). 
 
ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ/ZMĚNU VÝŠE UVEDENÝCH TERMÍNŮ SE 
NEPOVOLUJÍ. 
 
Garanti bakalářských studijních programů:  
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 
Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 
(Praha 31.10.2017)  
 
	


