Studijní oddělení
V Praze 10. 4. 2013
Vážená studentko, vážený studente,
fakulta postupně přechází na elektronizaci státních závěrečných zkoušek (SZZK/BZK), což pro
Vás znamená zásadní změnu – aktuálně se týká způsobu přihlašování k těmto zkouškám,
které nově probíhá elektronicky přes SIS. Věnujte proto, prosím, pozornost níže uvedeným
informacím, abyste si závěr svého studia zbytečně nezkomplikovali.
Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k SZZK/BZK již nebudete hlásit
pomocí papírové přihlášky, kterou studenti dříve běžně odevzdávali na své katedře, ale
prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Aby vám SIS umožnil toto přihlášení,
musíte si předtím v určitém předstihu v SIS provést kontrolu plnění svého studijního plánu.
Postupujte podle podrobného Návodu k elektronickému přihlášení k SZZK/BZK
(http://www.ff.cuni.cz/FF-9435-version1-szzk__navod_el_prihlaska.pdf ), který Vás tímto
novým postupem krok za krokem provede.
Počítejte také s tím, že schválení Vámi zadané kontroly plnění Vašich studijních povinností
zabere studijní referentce určitý čas. Během této prodlevy Vám nebude elektronický zápis
termínu SZZK/BZK umožněn. Proveďte si tedy, prosím, kontrolu plnění s předstihem, tedy
ještě před datem 30. 4. 2013.
Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních
povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán (viz plany.ff.cuni.cz) a budou
na Studijní oddělení odevzdávat index ke kontrole plnění svého studijního plánu
později než 22.4.2013
Patříte-li do jedné z těchto tří skupin, musíte použít MIMOŘÁDNOU PŘIHLÁŠKU ke státní
závěrečné zkoušce nebo k části státní závěrečné zkoušky, která je k dispozici na stránkách
faktulty na http://www.ff.cuni.cz/FF-1432-version1-mimoradna_prihlaska_def.doc Tuto
přihlášku vyplňte v počítači, vytiskněte, podepište a zaneste nejlépe osobně na Studijní
oddělení kancelář č. 126 (studijní referenka: Mgr. Štěpánka Ryšavá; studijní referent Mgr.
Jan Brož). Na jejím základě Vás studijní oddělení přihlásí k SZZK/BZK v SIS. Máte-li v době
přihlášení k SZK své studium přerušeno, odevzdejte spolu s přihláškou své studijní referentce
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i Evidenční list studenta (najdete zde http://www.ff.cuni.cz/FF-1432-version1-cz_prot.xls ),
na jehož základě budete opět zapsáni ke studiu.
Při přihlašování k SZZK/BZK se hlásíte na jednotlivé ČÁSTI SZZK/BZK, 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. V těchto plánech je také specifikováno, zda je pro daný obor pořadí částí
zkoušky volné, nebo zda musí být první částí obhajoba bakalářské/diplomové práce.
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 mezi několika variantami. V případě, že během SZZK/BZK nesplníte najednou
všechny TO náležící k jedné části SZK, je nezbytné příslušnou část opakovat celou.
Počínaje letošním rokem se také mění systém známkování: v souladu se Studijním a
zkušebním řádem UK budete dostávat známky pouze z celých částí zkoušky, nikoliv
z jednotlivých tematických okruhů.
Děkuji Vám za pozorné čtení a prosím Vás, abyste se na mě v případě jakýchkoliv nejasností
obrátili.
S pozdravem
Kateřina Volná
vedoucí studijního oddělení
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