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CHCI KONAT ČÁST STÁTNÍ ZKOUŠKY... 
 
 

 
 
 
                   
 
 

Nejprve bych měl(a) vědět, že...    
 

1. Státní závěrečná zkouška (SZZ) se skládá z několika částí 
 

2. Pořadí konání jednotlivých částí není pro žádný obor předepsáno 
 

3. Obhajoba bakalářské/diplomové práce je jednou z částí SZZ 
 

4. SZZ je možné konat jen termínech uvedených v harmonogramu 
daného akademického roku 

 
5. Danou část SZZ má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. 

Neabsolvuje-li v této lhůtě danou část SZZ, bude mu studium 
ukončeno        

 
Jak se tato lhůta počítá? 
Předpokladem pro konání každé části SZZ je splnění 
předepsané skupiny předmětů, která je uvedena 
v Karolince u každého oboru. Jakmile je splněn poslední 
předmět z dané skupiny, začíná lhůta běžet – od 
prvého dne následujícího kalendářního měsíce.  

Příklad: Poslední předmět jste splnil(a) např. dne 
11.2.2013. Lhůta začíná běžet dne 1.3.2013 a uplyne 
dne 1.3.2015. Po dobu přerušení studia lhůta neběží 



 
     

 
 
 
                                                                                                  

...a co dál? 
 

1. Zkontrolovat si, zda splňuji předpoklad pro konání té části SZZ, 
na kterou se chci přihlásit  

 
2. Zkontrolovat, zda jsou v SISu a v indexu všechny záznamy 

v souladu. Pokud některý chybí nebo není korektní – ihned řešit 
s příslušným vyučujícím 

 
3. Vyplnit přihlášku ke SZZ – formulář lze stáhnout z webové 

stránky fakulty (Studijní záležitosti → Formuláře pro studenty) nebo 
lze využít výtisk uložený na studijním oddělení  

 
4. Řádně vyplněnou přihlášku a index do stanoveného termínu 

odevzdat v úředních hodinách na studijní oddělení 
 

Jak zkontrolovat splnění předpokladu? 
Podle aktuální Karolinky (pozor na přechodná 
opatření). Za studijním plánem každého oboru je 
uveden seznam povinností k jednotlivým částem 
SZZ. Chystáte-li se konat poslední část SZZ, 
musíte mít i všechny kredity.                        

TIP: 
Hlásíte-li se současně na více částí,                
je vhodnější vypsat názvy všech těchto 
částí na jeden formulář. 

 

NAKONEC... 
 
...nakonec je třeba vyčkat na zveřejnění časových a jmenných rozpisů. 
Rozpisy se zveřejňují na úřední desce fakulty i na jejím webu 
v Aktuálních informacích pro studenty. 
 
Přihlášeným studentům se nezasílá dopis, ani e-mail s informací               
o konkrétním termínu konání SZZ. 


