
Milí studenti,  

 

rádi bychom Vás upozornili, že pokud se po LS 2020 chystáte ke státnicím (červnový termín), 

je třeba se od 20.4. do 21.5.2020 elektronicky přihlásit k státní závěrečné zkoušce přes SIS. 

Návod naleznete na odkazu: https://docs.google.com/document/d/1J5Vra02bEh9zWZv41H-

JczKTAnk-_KQH3edp-ikz80I/export?format=pdf.  

Veškeré záležitosti ohledně přihlášení/odhlášení od státnic nebo přerušení/ukončení přerušení 

studia prosím řešte s paní Janou Vokatou na studijním oddělení 

(jana.vokata@fsv.cuni.cz), problémy se SIS se správci (sis@fsv.cuni.cz).  

Veškeré náležitosti závěrečných prací včetně aktuálních šablon jsou k nalezení v Opatření 

děkanky 16/2018. 

Pokud byste měli potíže s převedením práce do formátu PDF/A, obraťte se prosím na tuto 

adresu: studentskeprace@fsv.cuni.cz 

 

Chtěli bychom požádat ty z Vás, kteří se chystají v červnu ke státní závěrečné zkoušce, aby 

nám tuto skutečnost dali co nejdříve vědět (obratem v odpovědi na tento email), a to: 

Studenti bakalářských programů (mimo ČNS) se budou obracet na M. Mrzenovou 

(marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz) 

Studenti magisterských programů a studenti ČNS se budou obracet na M. Pektorovou 

(magda.pektorova@fsv.cuni.cz) 

Ve zprávě prosím uveďte následující údaje v tomto formátu:  

 

Příjmení a jméno  

Program 

Název práce (nevadí, pokud název není definitivní)  

Jméno vedoucího práce 

Program ČNS navíc také přesné názvy domácích prací (včetně jmen vedoucích/konzultantů 

prací) a moduly jednotlivých prací. 

Program NMTS uvede navíc také specializaci.  

Informaci o tom, na jaký termín se chcete přihlásit, prosím, předejte obratem také vedoucímu 

Vašeho bakalářského, resp. diplomového semináře. 

Dále prosíme studenty bakalářských programů (mimo ČNS) o informaci týkající se okruhu 

otázek SZZ, konkrétně III. části - jaké teritorium si zvolíte. Aktualizované otázky, pouze s 

drobnými změnami k současnému dění, budou k nalezení na stránkách 

zde: https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy   
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Studenti bakalářských programů (mimo ČNS), kteří zahájili studium ve školním roce 

2016/2017, dále již neskládají zkoušku z aktualit, což bude zřejmé i při přihlašování se ke 

státní zkoušce v SIS.   

 

SZZ se budou konat koncem června. Informace o složení komisí a přesném času zkoušky 

budou vyvěšeny na webové nástěnce IMS po termínu odevzdání závěrečných prací. 

 

Deadline pro odevzdání závěrečné práce (bakalářské či diplomové) v elektronické podobě v 

SIS je čtvrtek 21. května 2020 do 24:00 hod. 

Studenti programu ČNS navíc ve stejném termínu zašlou své domácí práce ve formátu PDF 

na mail: magda.pektorova@fsv.cuni.cz. 

 

Závěrečné práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě. 

Název závěrečné práce musí být identický s názvem práce uvedeným v SIS a je povinné uvést 

název i v angličtině, stejně tak je nutné nahrát anotaci práce v českém a anglickém jazyce. 

Systém Vám neumožní tyto změny provádět, tudíž pokud se název Vaší práce změnil nebo 

potřebujete doplnit anglický název, kontaktujte výše uvedené kolegyně (dle programu) nebo 

svého vedoucího práce a on název v SIS opraví. Doplnit sami můžete pouze klíčová slova.  

 

Dále bychom Vás rádi informovali, že termín státní závěrečné zkoušky v září je řádným 

termínem. Přihlásit se na něj můžete elektronicky přes SIS od 1.7. do 31.7. a závěrečné práce 

(opět pouze v elektronické podobě, viz. Opatření děkanky 5/2020) odevzdávat průběžně v SIS 

až do pátku 31.7.2020. 

 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat, a to na výše uvedené emailové adresy podle 

Vašeho programu. 
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