15. května 2015
Vážené studentky, vážení studenti,
v souvislosti s rozšiřováním a zlepšením funkcí v SIS se ruší používání studijního stavu
Uzavřel, který vlastně je artefaktem vyžadovaným nemožností jinak označit studenta, který se
mohl zúčastnit státní zkoušky. Pro studenty i vyučující je totiž podstatná informace, že student
splnil podmínky pro danou část státní zkoušky, a tato informace je obsažena pro studenty v
modulu Státní zkoušky a Výsledky zkoušek - prohlížení (na záložce Lhůty SZ) a pro
vyučující v přihlašování ke zkouškám ve vypsaných státnicových termínech. Student tuto
informaci navíc dostane e-mailem. Stav Uzavřel bývá pro mnoho lidí matoucí, domnívají se
např., že student nemá status studenta, což není pravda. Navíc není možné v tomto studijním
stavu tisknout ze SIS zápisový list a obtížně se převádějí předběžně zapsané předměty na
závazně zapsané. Na statusu studenta se nic nemění, neboť i nadále budou používány stavy
Studuje, ISP a Výjezd na stáž.
Kontroly před poslední částí státní zkoušky, resp. před jednotlivými částmi státní
zkoušky (státnice A)
V současné době se reformují požadavky k jednotlivým částem státní zkoušky, kdy je
stanoveno např., že k poslední části je nutno, kromě předepsaných studijních povinností,
úspěšně absolvovat obhajobu závěrečné práce. Student si může v SIS sám zkontrolovat, ke
kterým částem splnil podmínky, viz kontrola pro vlastní potřebu, kdy si vybere, kterou část
chce kontrolovat, viz obr. 1.

Obr. 1 Žádost o kontrolu pro vlastní potřebu před konkrétními částmi státní zkoušky

Toto však není možné, pokud student pošle žádost o kontrolu před státní závěrečnou
zkouškou na studijní oddělení. Nebylo, a není možné zjistit, o kontrolu jaké části se vlastně
jedná, takže výsledek může být matoucí. Proto jsme přistoupili ke zrušení možnosti takovouto
žádost podat. Pokud student neporozumí výsledku kontroly pro vlastní potřebu, referentka mu
při osobní návštěvě vše ochotně vysvětlí. Nepředpokládáme však, že k tomu bude docházet
často.
Kontroly pro postup do dalšího úseku studia v SIS a postup kontrol zůstávají stejné
(viz: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/navody/elektronicky1

zapis-do-dalsiho-useku-studia) a nově se týkají i studentů, kteří mají splněny podmínky
k poslední části SZ (dříve uzavřené studium), ale budou ji konat až v následujícím
akademickém roce.
Příklady typů kontrol:
SZA = před státnicí A = před obhajobou (např. obory bakalářské biologie, navazující
geografie)
SZ = před státnicí = před poslední částí = před všemi částmi, které mají stejné podmínky jako
ta poslední (např. navazující biologické obory)
1) V případě, že je studijním plánem dáno, že všechny části mají stejné podmínky jako
poslední část, jsou v kontrole jednotlivé části označeny jako SZ a kontrola je před státnicí.

Obr. 2 Kontrola před státnicí – všechny části (= státnicové předměty) mají stejné podmínky a celkový výsledek
je pro tuto kontrolu Splnil.

2) V případě, že je studijním plánem dáno, že úspěšné absolvování SZ1 (označení v
Karolince) je podmínkou pro konání dalších a poslední části, je obhajoba práce označena jako
státnicí A a ostatní části jsou označeny jako poslední, tedy před státnicí.

Obr. 3 Kontrola před státnicí A – obhajoba (=státnicový předmět), celkový výsledek kontroly je Splnil.
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Obr. 4 Kontrola před státnicí – poslední část (=státnicový předmět). Je splněna kontrola na počet kreditů,
kontroly na jednotlivé moduly, ale není splněna podmínka obhajoby, proto je celkový výsledek Nesplnil.

Obr. 5 Zde je již obhajoba úspěšně absolvována, tudíž je celkový výsledek před státnicí Splnil.

V současné době toto nastavení v SIS mají pouze studenti bakalářských biologických oborů
(neučitelských). Jsou však i další obory, které tuto podmínku mají, ale doteď nebyla
zohledněna v kontrolách k částem státní zkoušky. V nejbližší době však dojde k úpravě všech
kontrol studijních plánů tak, abychom tuto podmínku zohlednili. Znamená to, že po této
úpravě se stane, že studentům níže uvedených oborů přijde e-mail s informací o smazání lhůty
k části/částem státní zkoušky MSZXYXY. Jakmile bude zapsán úspěšný výsledek obhajoby,
systém přepočte plnění a vznikne lhůta pro další části státní zkoušky (student dostane e-mail s
informací o vzniku lhůty). Toto reflektuje čl. 7, odst. 10 SZŘ UK o vzniku lhůt pro
absolvování SZ. Dosud studentovi lhůta vznikala příliš brzy, tj. se vznikem lhůty na obhajobu
diplomové práce, což bylo zavádějící. S novou úpravou lhůta vznikne v tu správnou dobu a
student bude mít skutečně správný údaj, do kdy má jednotlivé části státní zkoušky splnit.
Jakmile s úpravou kontrol začneme, pošleme všem zainteresovaným e-mail s informací.
Toto se týká navazujících oborů:
Chemie životního prostředí
Biochemie
Klinická a toxikologická analýza
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Fyzická geografie a geoekologie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Regionální a politická geografie
Kartografie a geoinformatika
3) Učitelské obory mají části označeny jednotlivě (SZB, SZC, SZD atd.), protože mají
různé podmínky k různým částem. U dříve zapsaných studentů se v současnosti kontrola
provádí jiným způsobem, o kterém jsou informováni referentkou. Poslední částí v případě
zapsaných v roce 2014/2015 a později je vždy obhajoba, tedy tato část je označena jako před
státnicí. Tito studenti provádějí kontroly podle bodu 2 a vybírají si vždy tu část, kterou chtějí
zkontrolovat, např. státnice B je kontrola před částí Biologie, státnice F je kontrola před částí
Matematika apod.

V případě nejasností Vaše dotazy zodpoví Vaše studijní referentka.

Děkujeme za pochopení,

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti
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