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Informace k SZZk oboru PMV v červnu 2019 
  

Milí studenti, 

rádi bychom Vás upozornili na několik důležitých náležitostí k průběhu státních zkoušek. 

Termín pro odevzdání bakalářských prací v tištěné i elektronické podobě je 10.5.2019. 
  

  

Tištěnou verzi práce odevzdávejte až poté, co jste ji kompletně se všemi náležitostmi nahráli do SIS 

(včetně abstraktu/anotace v češtině a angličtině). Práci je třeba předložit na sekretariát IPS ve dvou 

tištěných kopiích v pevné vazbě či kroužkové vazbě (dle preference vedoucího práce) a vlastnoručně 

podepsané studentem. Práce musí obsahovat schválené teze (zde podpis není nutný) a cizojazyčný 

abstrakt/anotaci. Práce odevzdávejte na sekretariát IPS (místnost 3096) Mgr. J. Krejčíkové denně od 9:00 

do 14:00. 

 

Odevzdávání přihlášek k SZZk bude probíhat elektronickou formou přes SIS. Termín pro zadávání 

přihlášky do SIS je do 10.5.2019, postup naleznete zde: https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk  

(„Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám prostřednictvím SIS“). 

 

Praktické informace ke zpracování závěrečných prací, všem potřebným náležitostem a nahrávání do SIS 

naleznete také na stránkách knihovny FSV UK: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace, popř. v 

opatření pana děkana č. 18/2017 - https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017. 

 

Nově je studentské práce možné do SIS nahrávat pouze v tzv. archivním formátu PDF (konkrétně 

PDF/A-1a nebo PDF/A-2u). Návody jsou ke stažení na adrese - https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-ukv 

sekci "Studentské práce". Většinou stačí v editoru jednoduše zakliknout, že tento formát PDF chcete a 

export již úspěšně proběhne klasickou cestou. V případě problémů ohledně nahrání souboru v novém 

formátu se prosím obracejte na  studentskeprace@fsv.cuni.cz              

 
 

Kontrola studijních povinností: 

O kontrolu se žádat už nemusí, bude prováděna automaticky všem přihlášených studentům. 

 

Přes SIS o kontrolu nežádáte - nefungují správně! 

 

 

 

Všichni se na termín SZZk hlásíte elektronicky přes SIS! 

 

  

https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace
http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace
https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
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Informace k SZZk magisterských oborů IPS 

v červnu 2019 
  

Milí studenti, 

rádi bychom Vás upozornili na několik důležitých náležitostí k průběhu státních zkoušek. 

Termín pro odevzdání magisterských prací v tištěné i elektronické podobě je 10.5.2019. 

  

Tištěnou verzi práce odevzdávejte až poté, co jste ji kompletně se všemi náležitostmi nahráli do SIS 

(včetně abstraktu/anotace v češtině a angličtině). Práci je třeba předložit na sekretariát IPS ve dvou 

tištěných kopiích v pevné vazbě či kroužkové vazbě (dle preference vedoucího práce)  a vlastnoručně 

podepsané studentem. Práce musí obsahovat schválené teze (zde podpis není nutný) a cizojazyčný 

abstrakt/anotaci. Práce odevzdávejte na sekretariát IPS (místnost 3096) Mgr. J. Krejčíkové denně od 9:00 

do 14:00. 

 

Odevzdávání přihlášek k SZZk bude probíhat elektronickou formou přes SIS. Termín pro zadávání 

přihlášky do SIS je do 10.5.2019, postup naleznete zde: https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk  

(„Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám prostřednictvím SIS“). 

 

Praktické informace ke zpracování závěrečných prací, všem potřebným náležitostem a nahrávání do SIS 

naleznete také na stránkách knihovny FSV UK: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace, popř. v 

opatření pana děkana č. 18/2017 - https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017. 

 

Nově je studentské práce možné do SIS nahrávat pouze v tzv. archivním formátu PDF (konkrétně 

PDF/A-1a nebo PDF/A-2u). Návody jsou ke stažení na adrese - https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-ukv 

sekci "Studentské práce". Většinou stačí v editoru jednoduše zakliknout, že tento formát PDF chcete a 

export již úspěšně proběhne klasickou cestou. V případě problémů ohledně nahrání souboru v novém 

formátu se prosím obracejte na  studentskeprace@fsv.cuni.cz. 

  

 

Kontrola studijních povinností: 

O kontrolu se žádat už nemusí, bude prováděna automaticky všem přihlášených studentům. 

 

 

 Přes SIS o kontrolu před SZZk nežádáte - nefungují správně! 

 

Všichni se na termín SZZk hlásíte elektronicky přes SIS! 

 

  

https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace
http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace
https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

 

Předběžné termíny SZZk dle harmonogramu akademického roku 18/19:  

● Harmonogram: https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-

akademickeho-roku 

● Bakalářské studium 10.6. - 21. 6. 2019 

● Magisterské studium 17.6. - 28.6. 2019 

Ke konkrétnímu termínu budete přiřazeni v SIS! Harmonogramy SZZk najdete na webu IPS. 

 

HARMONOGRAM SZZK BUDE ZVEŘEJNĚN NA WEBU IPS! 
 

JAK se mám přihlásit na SZZk? 

 = elektronicky přes SIS, papírovou přihlášku nedáváte. Návod přihlášení elektronicky na SZZk přes SIS 

najdete zde: https://docs.google.com/document/d/1J5Vra02bEh9zWZv41H-JczKTAnk-_KQH3edp-

ikz80I/export?format=pdf dostupné z: https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk 

(„Přihlašování k elektronicky vedeným SZZ [CZ/ENG]“). 

 

DEADLINE PRO PŘIHLÁŠENÍ PŘES SIS: 10.5.2019! 

 

Název Univerzity - kdo ještě neví, tak se jmenujeme Univerzita Karlova (od září 2016 již 

není dodatek v Praze) - tzn. kdo má starý název v práci, nechte jej. Kdo nemá 

vytisknuto, opravte jej.  

 

Mám přerušené studium, ale chci jít nyní na SZZk. 

Je nutné, abyste si odpřerušili studium - tzn. podejte si žádost o předčasné ukončení přerušení studia. 

Poté Vám vypracuji rozhodnutí o ukončení přerušení studia a v něm Vám stanovím termín zápisu do 

studia a Vy se přijdete zapsat - pokud se nepřijdete zapsat, bude Vám dle SZŘ UK ukončeno studium! 

Pamatujte na to, že se musíte v určitém termínu přihlásit na SZZk a odevzdat práci.  V přerušeném studiu 

se nelze hlásit na SZZk a ani nepůjde Vám nahrát práce do SIS. Žádosti můžete nechat na podatelně 

Hollar. Klidně mi napište email, ať s Vámi počítám na SZZk a ať ohlídáme odpřerušení studia, ať je vše 

ok. Poté se přihlásíte elektronicky přes SIS a odevzdáte práci. Samozřejmě můžete odpřerušit dříve. 

Žádost o ukončení přerušení odevzdávejte s předstihem! 

 

Do jakého termínu musím mít splněné studijní povinnosti?  

Termín splnění studijních povinností je 31.52019 

= pokud nemáte splněné studijní povinnosti dle Vašeho studijního plánu, nemůžete konat SZZk! 

= kontrola se některých oborů dělá na základě Vašeho přihlášení k SZZk automaticky a u některých oborů 

o kontrolu studijních povinností požádáte osobně nebo emailem pověřené osoby nebo nic (viz. výše)! 

 

Kontrola osobních údajů 

V SIS máte ještě dokument na kontrolu osobních údajů - prosím, čtěte + kontrolujte a hlaste chyby! 

https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku
https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku
https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku
https://docs.google.com/document/d/1J5Vra02bEh9zWZv41H-JczKTAnk-_KQH3edp-ikz80I/export?format=pdf
https://docs.google.com/document/d/1J5Vra02bEh9zWZv41H-JczKTAnk-_KQH3edp-ikz80I/export?format=pdf
https://fsv.cuni.cz/navody-pro-sis-uk
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Kdy musím odevzdat bakalářskou/diplomovou práci? 

Termín odevzdání závěrečné práce (v papírové i elektronické formě) je dán harmonogramem: můžete 

odevzdávat do 10.5. 2019. 

Elektronická verze musí být totožná s tištěnou verzí! Nejen obsah, ale i název! 

papírovou verzi práce odevzdáváte na sekretariát IPS - info viz výše! 

 

Mám nezaplacený poplatek (za delší či další studium). 

Poplatek je třeba zaplatit, abyste neměli nevyřízené závazky vůči škole. Pokud jste podali odvolání vůči 

poplatku, počkejte až na rozhodnutí z RUK a poté až plaťte. Stav můžete sledovat v SIS v modulu 

“poplatky a žádosti”.  Poplatek za konání SZZk není (ani za promoci).  

 

Bezpečnostní studia - státnice 

Od ledna roku 2018  je novinka - státnice budou probíhat písemnou formou. Info na webu IPS: 

https://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-22.html#4 

 

Moje bakalářka - diplomka - nevím si rady, existuje šablona? 

Konzultujte s vedoucím práce a koukněte zde: 

● http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace 

● https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017    - toto opatření obsahuje šablonu.. 

 

Upozorňujeme, že studijní oddělení Vám neporadí co máte mít v práci - od toho máte šablonu a vedoucího 

práce.  

 

Modul Státní závěrečné zkoušky v SIS 

V modulu v SIS najdete vypsané termíny zkoušek. U MV + POL si vybíráte volitelnou část, takže si 

nezapisujete všechno.  U BS si volíte předměty dle svého studijního plánu (Karolínky) - 

studenti, co nastoupili dříve mají jiné předměty na státnice! Takže pozor! Koukněte do Karolínky! 

https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1.html 

 

KDY budu dělat SZZk? 

Informace o složení komise, místě a času konání SZZk najdete na webu IPS (na hlavní stránce) nejpozději 

14 dní před konáním zkoušky a tyto informace jsou zveřejněny v SIS - budete přiřazeni ke komisi. 

SZZk se konají v Jinonocích.  

 

KDY dostanu posudky? 

Posudky Vám budou vloženy do SIS nejdéle 5 dní před obhajobou. Většinou Vám (kdo to má nastavené) 

chodí informační email o vložení posudku do SIS. Pokud se posudek opozdí, kontaktujte 

vedoucího/oponenta.  

 

NEDOPORUČUJÍCÍ POSUDKY  

https://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-22.html#4
http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace
https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1.html
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Dostali jste 2x nedoporučují posudek k obhajobě? V tom případě máte dle Pravidel čl. 11. odst. 4 

právo od obhajoby závěrečné práce odstoupit nejpozději 3 dny před konáním SZZk. Zbylé 

státnicové předměty konáte poté normálně. Oznámení o odstoupení, v němž prohlásíte, že jste se s 

posudky seznámili, uznáváte v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta 

považujete za nutné práci přepracovat či doplnit, musíte v tomto termínu odeslat v elektronické 

podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do 

dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě 

takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“. 

 

ODHLÁŠENÍ ZE SZZK 

Na státnice se můžete hlásit od 23.4. 2019 do 10.5. 2019 přes SIS. 

V případě nesplnění studijních povinností do daného termínu budete ze SZZk odhlášeni.  

Pokud nedorazíte na SZZk a neomluvíte se - znamená to propadlý termín/pokus!  

Pokud se budete omlouvat v den konání SZZk je třeba mít vážný a doložený důvod = např. lékařské 

potvrzení o tom, že Vás na přechodu před fakultou srazil autobus, aby Vám termín nepropadl - o 

omluvě rozhoduje komise.. JINAK SE ODHLAŠUJETE PŘES SIS DO 10.5. 2019, PAK UŽ NE! 

 

Lze SZZk rozložit? 

Ne. Konáte vše najednou - obhajobu práce a státnice. NELZE např. konat státnice v září a 

odevzdání+obhajobu si odložit na lednový termín SZZk.  

 

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ 

Pokud budete potřebovat, tak pro potvrzení o absolvování se dostavíte osobně na studijní odd. (pokud zde 

nebudu, můžou Vám ho vydat ostatní referentky). Potvrzení je možné vydat až poté, co budete 

mít zapsané známky ze státnic v SIS - dřív ne. Další možnost je využít potvrzení o absolvování 

ze SIS - lze vytisknout i s el. podpisem + je v SIS k dispozici potvrzení o průběhu studia = to si můžete 

vytisknout! Vzhledem k ochraně osobních údajů neposíláme potvrzení emailem jako scan ani 

poštou, ani nepředáváme jiné osobě (pouze na základě ověřené plné moci).  

 

 

 

PROMOCE 

Promoce Vás čekají v březnu 2019, dle harmonogramu - termíny se mohou rozšířit - podle toho, kolik 

bude celkem absolventů.. Termín promoce se přiřazuje přes SIS a ten Vám pošle 

automatický email na své studentské účty google - tzn. kdo dosud neaktivoval účet a nebo 

nemá nastavené přesměrování emailů, učiňte tak, jinak se nedozvíte, že máte promoci!  

 

Fakultní email -  google 

Nápověda k aktivaci účtu google -  

https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/it-oddeleni/google/informace-o-prechodu 

https://www.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Pravidla_studium_FSV_2017_FIN03_0.pdf
https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/it-oddeleni/google/informace-o-prechodu
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popřípadě kontaktujte CIVT 

 

Nefunkční přihlášení na SZZk/nenabízí to termíny 

Znáte SIS, může se vyskytnout někde nějaká chybka. Pokud na něco narazíte, pošlete mi printscreen a 

zkusíme to vyřešit.  

V minulosti se nám vyskytla chyba, že Vám SIS hned nenabízí přihlášení na další termín. Klikněte na další 

možné termíny a tam už letní/podzimní/zimní termín je a jde se přihlásit. 

 

 

 

Pokud je něco nejasné, popř. najdete zde chybu, atd. dejte vědět, vysvětlím, upravím 

Děkuji,  Marie Konrádová 

 marie.konradova@fsv.cuni.cz  

 

mailto:marie.konradova@fsv.cuni.cz

