
Manuál procesu přihlášení se ke státním závěrečným zkouškám (SZZ) 

1) SZZ se konají vždy v červnu a v září/říjnu daného kalendářního roku (v souladu s daty
aktuálního harmonogramu akademického roku).

2) Ke SZZ se student přihlásí ve svém KOSu.

3) Termíny konání SZZ na každé jednotlivé katedře vypíše sekretářka příslušné katedry do konce
března do katedrálního KOSu a zároveň v KOSu stanoví termíny odevzdání jak teoretické, tak
praktické práce na katedru. Tyto termíny se vypsáním stávají viditelné v KOSu studentům a tím jsou
pro studenty závazné.

4) Studenti se k SZZ ve svém KOSu přihlásí nejpozději 30 kalendářních dnů před vypsaným
termínem konání SZZ.

5) Student je povinen při svém přihlášení k SZZ vyplnit v záložce VŠKP rubriky: název a abstrakt
práce (česky a anglicky), vedoucí práce, jazyk práce, formát práce. Při odevzdání prací na katedru (viz

bod3) doplní student v součinnosti se sekretářkou katedry zbývající rubriky záložky VŠKP a uloží
elektronickou verzi práce do KOSu. Textová práce musí být ve formátu pdf, text s veškerými přílohami
musí tvořit souvislý celek. Zároveň student provede kontrolu připuštění k SZZ. Student může být
připuštěn k SZZ pouze po splnění všech povinných položek a dosažení předepsaného počtu kreditů dle
studijního plánu.

6) Student nebude připuštěn ke SZZ, pokud nebude mít uhrazené poplatky za studium, případně
vyrovnané závazky u Škodní komise AMU.

7) Studenti třetích ročníků bc. studia a 2. ročníků mg. studia, kteří se bezprostředně po ukončení

ročníku nepřihlásí k SZZ, se automaticky stávají tzv. čekateli. Tuto skutečnost nahlásí na Studijním
oddělení nejpozději do konce opravného zkouškového období.

8) Student je povinen odevzdat při ukončení studia ve všech rubrikách vyplněný a jednotlivými
pracovišti potvrzený Výstupní list (formulář lze získat na webu v rubrice Pro studenty / Studijní
oddělení, resp. v papírové podobě na Studijním oddělení). Studenti Katedry fotografie použijí Výstupní

list Katedry fotografie, studenti ostatních kateder použijí Výstupní list pro studenty ostatních kateder.
Studenti mohou výstupní list odevzdat kdykoliv před termínem SZZ, nejpozději však do 7
kalendářních dnů po vykonání SZZ. Studenti na konci bc. studia, kteří se přihlásili a byli přijati do mg.
studia, Výstupní list neodevzdávají.

9) Ze SZZ se student může odhlásit nejpozději 1 kalendářní den před konáním SZZ oznámením
sekretářce katedry, která jej odepíše z KOSu.

10) Pro studenty, kteří bezprostředně po ukončení bc. studia nastupují do navazujího mg. studia, se
řídí následujícími pokyny.

a) Vyplní elektronickou přihlášku na webu (Pro zájemce o studium / Elektronická přihláška a 
formuláře / Elektronická přihláška ke studiu), která je přístupná v období 1. května – 22. června, a je 
povinen doručit její výtisk na Studijní oddělení nejpozději do 30. června (v souladu se zveřejněnými 
pokyny o přijímacím řízení).

b) Student může na Studijním oddělení požádat o stornování přihlášky do 10. září. 

Informace o podobě teoretických prací ke Státním závěrečným zkouškám a o souhlasu se 
zpřístupněním teoretických prací pomocí elektronického Identifikačního formuláře 
VŠKP najdete ZDE a ZDE. 

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/
https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/



