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Vážení studenti posledních úsek  studia, 
 
pokud hodláte v letošním akademickém roce ukon it svoje studium státní záv re nou 
zkouškou (dále jen SZZK), je nezbytné se k této studijní povinnosti p ihlásit. V letošním roce 
bude toto p ihlašování op t probíhat elektronickou formou prost ednictvím aplikace Státní 
záv re né zkoušky v SIS, a to pro všechny studenty fakulty v etn  student  u itelských 
kombinací. Návod na p ihlášení k jednotlivým ástem státní zkoušky a výb r tematických 
okruh  je uveden níže.  
 
Od 1. února 2013 budete mít možnost se závazn  p ihlásit na jarní termín, lh ta pro 

ihlášení kon í dne 31. b ezna 2013. P ihlášení na podzimní termín SZZK bude možné  
od 6. kv tna 2013 do 23. ervna 2013. 
 
Pokud má student p erušené studium, nemá status studenta, a tedy ani p ístup do SIS. Pro 
možnost podání p ihlášky k SZZK je v tomto p ípad  proto nezbytné nejprve podat 
prost ednictvím studijního odd lení písemnou žádost o p ed asný zápis ke studiu a poté se ke 
studiu zapsat. 
 
Závazný termín kontroly spln ní studijních povinností pro konání SZZK a pro odevzdání 
záv re né práce (v listinné a elektronické podob ) pro jednotlivé studijní obory bude 
zve ejn n dle harmonogramu nejpozd ji 28. února 2013 pro bakalá ské studijní programy, 
resp. 29. b ezna 2013 pro navazující magisterské studijní programy na Ú ední desce, zde: 
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/student/terminy-szzk. 
 
Pokud garant nestanoví jinak, zrušení závazného p ihlášení k SZZK (v p ípad  nespln ní 
studijních povinností nebo doložených vážných zdravotních d vod ) je možné 
prost ednictvím písemné žádosti doru ené studijní referentce K. eho ové. Po škrtnutí 
studenta z termínu SZZK bude o této skute nosti studijní odd lení informovat katedru, resp. 
garanta oboru emailem. 
 
V p ípad , že se student rozhodne odstoupit od obhajoby práce, kterou odevzdal, pak se 
pouze posune termín obhajoby. Práce se nep epracovává, nevypracovávají se ani nové 
posudky. Práce se obhajuje v takové verzi, v jaké byla odevzdána. I v tomto p ípad  
student odstoupení od obhajoby písemn  oznámí studijnímu odd lení, jinak nebude 
možné p ihlásit se na další termín.   

Detailní studijní informace o ukon ení bakalá ského i magisterského studia jsou zve ejn ny 
na webu fakulty: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-
poplatky. V p ípad  technických dotaz  prosím kontaktujte správce SIS dr. Janu Rubešovou 
(jana.rubesova@natur.cuni.cz), v p ípad  studijních dotaz  p íslušné referentky studijního 
odd lení. 

 
Rekapitulace úkon  prost ednictvím SIS:   
1. P ihlásit se k SZZK.  
2. Provést elektronickou kontrolu spln ných podmínek pro konání SZZK. 
3. Vložit do SIS elektronickou verzi listinné podoby záv re né práce. 
 
S pozdravem,  
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., prod kanka 
6.2.2013, aktualizace 19.2.2013 
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Metodické pokyny pro p ihlášení student  k SZZK 
 
V nové aplikaci Státní záv re né zkoušky se zobrazují ásti státních záv re né zkoušky, které 
vám zapsaly studijní referentky a jsou ur eny oborem, resp. zam ením studia. 

 
Obrázek 1: Seznam ástí SZZK 
U ástí SZZK, kde již máte spln ny všechny podmínky pro jejich konání, za íná následující 

síc po spln ní b žet dvouletá lh ta. Odpovídající data jsou uvedena ve sloupci „Lh ta od – 
do“, viz modrá šipka v obr. 1; p esné datum spln ní je zobrazeno v aplikaci Výsledky zkoušek 
na záložce Lh ty pro SZ (sloupec Neposunutý za átek lh ty). Do okamžiku než podmínky 
pro státní zkoušku splníte, je pole vypln no textem „není vypsaná lh ta“. 
 
Po stisku tla ítka Vypsané termíny (viz ervená šipka v obr. 1) budete p esm rováni do 
aplikace Termíny zkoušek (viz obr. 2), kde k této ásti SZZK zapíšete (podobn  jako se 

ihlašujete na b žné zkoušky). Jestliže má p íslušná ást SZZK volitelné tematické okruhy, 
bude po vás p i zápisu tato volba požadována. (viz obr. 3). Povinné okruhy jsou zapsány 
automaticky. 

 
Obrázek 2: Termíny zkoušek - p ihlášení 
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Obrázek 3: Volba tematických okruh  
 
Takto se zapíšete ke všem ástem SZZK. V n kterých p ípadech jsou všechny ásti vaší 
SZZK vypsány v jednom termínu, jindy jsou pro obhajoby prací vy len ny jiné termíny než 
pro ústní ásti státních zkoušek. Tuto skute nost zjistíte z detailu termínu ( ), kdy se zobrazí 
podrobné informace o všech zkoušených ástech SZZK. Na obr. 4 jsou uvedena všechna 
zam ení navazujícího magisterského oboru Botanika. Nenechte se zmást r znými názvy 
záv re ných prací – studenti, kte í si studium prodloužili nebo ho m li p erušeno, mají 
postaru název Záv re ná práce, ostatní mají ve svém plánu Diplomovou (resp. Bakalá skou) 
práci.  

ásti SZZK, na které jste již p ihlášeni, se zobrazují tu . Ty ásti, ke kterým se m žete 
ihlásit v rámci stejného termínu, mají odpovídající tla ítko v pravém sloupci. Rozd lení 

student  a ástí SZZK na jednotlivé termíny je zvoleno tak, aby umož ovalo co nejjednodušší 
práci katedrám. 

 
Obrázek 4: Detail termínu 
 
Do kone ného termínu zápisu (31. 3. 2013) m žete zm nit zvolené tematické okruhy - ikona 

 v detailu termínu (obr. 4). Do stejného data se m žete bez udání d vodu odhlásit z jarního 
termínu pro danou ást SZZK volbou tla ítka „Odhlásit z“ v aplikaci Státní záv re né zkoušky 
(obr. 6), p ípadn  p ímo aplikace Termíny zkoušek - Zapsané (obr. 5). 
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Obrázek 5: Termíny zkoušek (menu Zapsané)- škrtnutí z termínu 
 
V p ípad , že garant stanoví ve vyhlášce odevzdání podepsané p ihlášky k SZZK, student 

že p ihlášku vytisknout ze SIS (viz obr. 6), podepsat a doplnit další informace požadované 
garantem.  
 

 
Obrázek 6: Tisk p ihlášky 


