
                                

 

 

 

 

 

 

Studijní oddělení  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 325 
 

http://www.ff.cuni.cz 
katerina.volna@ff.cuni.cz 

   
 

 

 
 

V Praze dne 30. března 2016 
 

Vážené studentky, vážení studenti, 
 
ke státní zkoušce se přihlašujete elektronicky prostřednictvím SIS – viz podrobný Návod k 
elektronickému přihlášení k SZZK/BZK (http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html). 
 
Před přihlášením si prosím zkontrolujte, zda části a tematické okruhy SZZK/BZK (dále SZK), které Vám 
SIS nabízí k zápisu, opravdu přísluší Vašemu studijnímu plánu. Svůj platný studijní plán naleznete ke 
stažení na plany.ff.cuni.cz. V případě, že jste si v průběhu studia měnili obor studia, je možné, že Vám 
byly přiřazeny části příslušící Vašemu starému studijnímu plánu. Naleznete-li nesrovnalosti, obraťte 
se, prosím, co nejdříve mailem na Lucii Magdziak (lucia.magdziak@ff.cuni.cz) z referátu SIS. 
 
K SZK se můžete přihlásit i ve chvíli, kdy nemáte splněny všechny předměty studijního plánu – je to 
ale přihlášení závazné a své studijní povinnosti před SZK splnit musíte: pro kontrolu jejich splnění 
vymezuje Harmonogram akademického roku samostatné termíny, vždy zhruba dva týdny před 
začátkem státnicového období. Počítejte prosím s tím, že data této kontroly jsou pevně stanovena 
(posun data kontroly může být povolen jen v naprosto výjimečných, dobře odůvodněných 
případech).  
 
Přihlášky k SZK jsou, jak již bylo zmíněno, rovněž závazné, tj. pokud se k SZK přihlásíte, ale nebudete ji 
skládat (např. právě z důvodu včasného nesplnění povinností), propadne Vám jeden ze tří termínů, 
které na přihlášení k SZK máte. Při přihlašování k SZK tudíž dobře zvažte, zda opravdu všechny 
studijní povinnosti stihnete v předepsaném termínu splnit, abyste o termín zbytečně nepřišli.  
 
Pokud se k SZK nebudete moci dostavit např. z důvodu nemoci, pošlete vedoucímu Vaší 
katedry/ústavu písemnou omluvu (lze i elektronicky). Ten ji předá předsedovi komise, který ji buď 
přijme, nebo nepřijme. Přijata může být pouze omluva, která má jasné, vážné a pokud možno 
doložené důvody. Rozhodně nelze považovat za dostačující omluvu, že student, který se sám a 
dobrovolně ke státnici přihlásil, změnil názor a chce se zase odhlásit (například proto, že se necítí být 
dostatečně připraven). Písemná omluva se pak přikládá k vyplněnému protokolu o státní zkoušce a 
spolu s ním se archivuje.  
 
Kontrolu plnění studijních povinností (dle http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-
studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/) se v každém 
případě snažte provést co nejdříve a nenechávejte ji na poslední chvíli. Rozhodně byste si ji sami pro 
sebe měli provést vždy ještě před přihlášením k SZK, a to i v případě, že Vám nějaké atestace budou v 
tento okamžik scházet. Kontrola Vám sdělí, zda Vám opravdu scházejí jen ty atestace, o nichž víte, a 
umožní Vám případné nesrovnalosti řešit s předstihem. 
 
 
 
 

http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html
http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html
mailto:lucia.magdziak@ff.cuni.cz
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-dekana/harmonogram/
http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/
http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/
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Pro studenty pětiletého magisterského studia platí, že by si kontrolu plnění studijních povinností měli 
se svou referentkou vyřídit co nejdříve a nenechávat ji na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že pro 
pětileté magisterské obory je kontroly třeba provádět ručně, je třeba referentku kontaktovat alespoň 
týden před finálním termínem kontrol. 
 
Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří mají v době 
přihlášení k SZK své studium přerušeno nebo studují v rámci mezifakultního studia. Těmto 
studentům SIS přihlášení neumožní a budou muset použít MIMOŘÁDNOU PŘIHLÁŠKU ke státní 
závěrečné zkoušce nebo k části státní závěrečné zkoušky, která je k dispozici ke stažení na stránkách 
fakulty (http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/studijni-oddeleni/formulare/). Tuto 
přihlášku v počítači vyplňte, uveďte, ke kterým částem státnice se hlásíte (ústní / obhajoba / na 
kterém oboru), uveďte případné volitelnosti či specializace, vytiskněte, podepište a zaneste nejlépe 
osobně do kanceláře č. 126 Studijního oddělení (studijní referenti Helena Nováková, Jan Brož). Na 
jejím základě Vás studijní referenti ke státní zkoušce v SIS přihlásí. 
 
V této souvislosti připomínáme, že studenti ve stavu Přerušeno nemohou státní zkoušku skládat. 
Musejí se tedy včas vrátit do studijního stavu – nejpozději k datu, které je stanoveno pro kontrolu 
splnění studijních povinností. Při ukončení přerušení studia odevzdají tito studenti své studijní 
referentce Evidenční list studenta (http://www.ff.cuni.cz/FF-1432-version1-cz_prot.xls), na jehož 
základě budou opět zapsáni ke studiu. 
 
Přihlášením Vás provede podrobný a názorný manuál PŘIHLÁŠENÍ NA SZK, který najdete zde 
http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_na_SZK  
 
Na závěr ještě rekapitulace některých základních pravidel ohledně přihlašování k SZK:  

 Při přihlašování k SZK se hlásíte na jednotlivé ČÁSTI SZK, které lze vykonávat samostatně. Jednou 
částí je vždy obhajoba, další jedna či více částí spočívají v oborové zkoušce. 

 Drtivá většina oborů má kromě obhajoby již jen jednu další část, pouze několik málo oborů má 
částí více. Dvouoboroví studenti mají nejčastěji dohromady na obou svých oborech tři části: 
obhajobu a jednu část pro každý svůj obor (jen výjimečně připadá na jeden obor částí více). U 
učitelských oborů je navíc samostatnou částí zkouška z pedagogiky a psychologie. Počet částí 
vychází z oficiálních studijních plánů, které jsou dostupné na stránce plany.ff.cuni.cz.  

 Oborové části zkoušky jsou dále zpravidla členěny na TEMATICKÉ OKRUHY (TO), které definuje Váš 
studijní plán. Většina TO je povinná, tj. shodná pro všechny studenty oboru. Tyto tematické 
okruhy se Vám v SIS zapíší automaticky. (U některých z nich Vás však SIS může vyzvat k volbě 
jedné z několika variant.) V případě, že během SZK nesplníte najednou všechny TO náležící k jedné 
části SZK, je nezbytné příslušnou část opakovat celou. 

 Známky budete dostávat pouze z celých částí zkoušky, nikoliv z jednotlivých tematických okruhů. 
Po složení poslední části dostanete též celkovou známku za celou SZK. 

 
Dvouoboroví studenti hlásící se na obhajobu závěrečné práce si ze dvou nabízených obhajob 
musejí zvolit obhajobu pro obor, na němž diplomují. 
 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/studijni-oddeleni/formulare/
http://www.ff.cuni.cz/FF-1432-version1-cz_prot.xls
http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_na_SZK
http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
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Rekapitulace termínů: 
 
Přihlásit se nebo odevzdat přihlášku: 
do 18. 4. 2016 k státní zkoušce v termínu 23. 5.–3. 6. 2016 
do 9. 5. 2016 k státní zkoušce v termínu 13. 6.–24. 6. 2016 
do 31. 3. 2016 k pedagogicko-psychologickému modulu 
 
Mít hotovou splněnou kontrolu plnění povinností, mít uzavřené studium a být ve studijním stavu: 
do 11. 5. 2016 k státní zkoušce v termínu 23. 5.–3. 6. 2016 
do 1. 6. 2016 k státní zkoušce v termínu 13. 6.–24. 6. 2016 
do 21. 4. 2016 k pedagogicko-psychologickému modulu 
 
Termíny státní zkoušky: 
23. 5.–3. 6. 2016 
13. 6.–24. 6. 2016 
3. 5. a 4. 5. 2016 – pedagogicko-psychologický modul 
 
K zářijovým termínům státních závěrečných zkoušek vám více napíšeme v červenci. 
 
Závěrem také připomínáme předpisem stanovený termín dvouleté lhůty pro složení SZK, na který 
občas studenti ke své škodě zapomenou. Studenti musejí složit státní závěrečnou zkoušku do dvou 
let od doby, kdy splnili všechny atestace potřebné pro její vykonání – jinak je fakulta nucena 
ukončit jim studium (viz Studijní a zkušební řád UK, čl. 7, odst. 10 http://www.cuni.cz/UK-5256.html: 
„Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. Lhůta začíná běžet od 
prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil předpoklady pro to, aby mohl konat 
státní zkoušku nebo její část.“) 
 
Děkuji Vám za pozorné čtení a prosím Vás, abyste se na mě v případě jakýchkoliv nejasností obrátili. 
 

S pozdravem 
 

 
Katka Volná   

vedoucí studijního oddělení  
 
 

http://www.cuni.cz/UK-5256.html

