
 

 
VYHLÁŠKA Č. 08/2022 O PŘIHLAŠOVÁNÍ K SZZ 
PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

 

VYHLÁŠKA PRODĚKANA 
PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Studenti, kteří zamýšlejí skládat státní závěrečnou zkoušku (dále SZZ) a obhajovat 
diplomovou, resp. bakalářskou práci, se musí k SZZ přihlásit na katedře, kde podepíší 
vytištěnou přihlášku. Alternativně je možné se přihlásit také pomocí e-mailu adresovaného 
sekretariátu (případně administrátorovi SZZ) příslušné katedry. Tento e-mail nahrazuje 
podpis studenta na přihlášce k SZZ a jeho tištěná kopie by měla být přiložena k přihlášce 
ke SZZ.  
 
Termíny pro podání přihlášek jsou: 
 

 do 30. listopadu 2022  (únorový termín SZZ) 
 do 31. března 2023   (červnový termín SZZ) 
 do 31. května 2023   (zářijový termín SZZ) 

 
Přihlášku je možné podat pouze tehdy, pokud studentovi pro splnění všech studijních 
povinností schází (kromě předmětů daného semestru) nejvýše 2 další předměty. 
 
Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud 
nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu SZZ skládat, je třeba zrušit přihlášení k 
SZZ na studijním oddělení. 
 
Student přihlášený ke SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností v systému 
iKOS. Uzavření studia je dáno časovým plánem akademického roku. Před tímto termínem 
může student konzultovat nejasnosti s katedrou. Pokud údaje studenta v systému iKOS 
nebudou úplné, termín SZZ mu propadá. 
 
     Tento pokyn vychází ze Zásad studia, které jsou součástí Studijního a zkušebního řádu 
ČVUT, čl. 11, odst. 4. 

                                                                                                   
____________________________________________ 

doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D. 
proděkan pro studijní záležitosti 

FJFI ČVUT v Praze 
 
 

V Praze dne 10. listopadu 2022.  



 

 
VYHLÁŠKA Č. 09/2022 O ODHLAŠOVÁNÍ ZE SZZ 
PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

 

VYHLÁŠKA PRODĚKANA 
PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Studenti přihlášení k únorovému termínu státních závěrečných zkoušek se mohou odhlásit 
nejpozději do 19. ledna 2023. 

 
Studenti přihlášení k červnovému termínu státních závěrečných zkoušek se mohou odhlásit 
nejpozději do 22. května 2023. 

 
Studenti přihlášení k zářijovému termínu státních závěrečných zkoušek se mohou odhlásit 
nejpozději do 9. srpna 2023. 

 
Zrušit přihlášku ke SZZ lze na studijním oddělení fakulty.  
 
 

                                                                                                                       
____________________________________________ 

doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D. 
proděkan pro studijní záležitosti 

FJFI ČVUT v Praze 
 
 

V Praze dne 10. listopadu 2022.  



 

 
VYHLÁŠKA Č. 10/2022 PRO STUDENTY, KTEŘÍ PLÁNUJÍ UKONČIT STUDIUM V ÚNORU, 
ČERVNU, PŘÍPADNĚ V ZÁŘÍ 2023 

 

 

VYHLÁŠKA PRODĚKANA 
PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

SZZ ÚNOR 
Uzavření studia v iKOS je do 19. ledna 2023. Po tomto termínu již nelze skládat zápočty ani 
zkoušky. 
Promoce se uskuteční v pátek  30. června 2023.  
 
SZZ ČERVEN 
Uzavření studia v iKOS je do 22. května 2023. Po tomto termínu již nelze skládat zápočty 
ani zkoušky. 
Promoce se uskuteční ve pátek 30. června 2023.  
 
SZZ ZÁŘÍ 
Uzavření studia v iKOS je do 9. srpna 2023. Po tomto termínu již nelze skládat zápočty ani 
zkoušky. 
Promoce se uskuteční v pátek 27. října 2023.  
 
Pokud se nemůžete dostavit na promoci, je nutné se řádně omluvit na studijním oddělení! 
 
Další podrobnosti budou včas oznámeny vývěskou. 
 
Do 14 dnů po SZZ odevzdejte ve studijním oddělení potvrzení o výstupní lékařské 
prohlídce.   
 
Studentem/studentkou jste do dne obhajoby a úspěšné SZZ. Tuto skutečnost musíte 
oznámit zdravotní pojišťovně a všude tam, kde byly případně uplatňovány studentské 
slevy.                    
 

                                                                                                                         
____________________________________________ 

doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D. 
proděkan pro studijní záležitosti 

FJFI ČVUT v Praze 
 
 

V Praze dne 10. listopadu 2022.  


