
Přihlašování k SZZK – metodický pokyn 

Vážení studenti závěrečných úseků studia,  

pokud hodláte v letošním akademickém roce ukončit svoje studium státní závěrečnou zkouškou (dále 

jen SZZK), je nezbytné se k této studijní povinnosti přihlásit. Přihlašování k SZZK probíhá 

elektronickou formou prostřednictvím aplikace „Státní závěrečné zkoušky“ v SIS, a to pro všechny 

studenty bakalářských a magisterských oborů  

Návod na přihlášení k jednotlivým částem státní zkoušky je uveden níže. Závazné termíny 

přihlašování jsou vždy uvedeny v aktuálním harmonogramu akademického roku. 

Pokud má student přerušené studium, nemá status studenta, a tedy ani přístup do SIS. Abyste se mohli 

přihlásit k SZZK, musíte být nejdříve zapsáni ke studiu.  

Přihláška k SZZK je závazná a Vaše neúčast na termínu obhajoby může být omluvena jen ze 

závažných zdravotních důvodů nebo v důsledku nesplnění podmínek pro konání SZZK. 

V případě nesplnění podmínek pro konání SZZK, po uzavření termínu pro odhlášení, oznamte tuto 

skutečnost své studijní referentce.  

 

Metodické pokyny pro přihlášení studentů k SZZK 

V aplikaci Státní závěrečné zkoušky se zobrazují části státní závěrečné zkoušky. V případě, že zde 

nevidíte všechny části SZZK(pokud plníte specializaci nebo směr) kontaktujte svoji referentku, která 

Vám vygeneruje státní zkoušku ze specializace nebo směru, abyste se na ni mohli také přihlásit.

 

Kliknutím na „Vypsané termíny“ se Vám zobrazí nabídka termínů. Zde se můžete přihlásit na termín 

určený pro Váš obor, směr či specializaci. Respektujte termín, který je pro vás určen. Např. Pokud 

plníte směr Aktivity v přírodě, vyberte termín s označením POUZE pro směr „Aktivity v přírodě“ 

apod. U trenérství si vyberte ten termín, který obsahuje Vaši konkrétní specializaci.   

Přihlaste se na všechny části SZZK a všechny do jednoho termínu.  Např. pokud plníte 

specializaci patřící do termínu Specializace I, přihlásíte si i Společenskovědní základy a 

Biomedicínské základy do termínu Specializace I apod. 

 



Po přihlášení se Vám v přehledu termíny zobrazí buď s konkrétním datem (pokud byl určen) nebo 

v rozmezí daném harmonogramem. Pro přesný termín obhajob kontaktujte katedru, na které bude 

obhajovat. O termínu ostatních částí SZZK budete informováni na Váš e-mail. 

 




