
Organizace státních závěrečných zkoušek (SZZk) 
2017/2018 na katedře germanistiky FF UP 

 
 

SZZk v lednu 2018 
 
Do 16.11.2017 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) 
 
do 14.12.2017, 11:00 hod.: 
- kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia) ***** 
- ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) 
- odevzdání a evidence (STAG) BP a DP 
- odevzdání volitelných (případně losovaných témat se seznamem prostudované 
literatury) k ústní části SZZk ** 
 
22.1.2018 obhajoby 
23.1.2018 bakalářské SZZk 
24.1.2018 magisterské SZZk 
25.1.2018 bakalářské SZZk – 1 oborové studium - zkouška z modulu 
 
 

SZZk v květnu a červnu 2018 
 
Do 29.3.2018 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) 
 
do 30.4.2018, 15:00 hod. – kombinované studium 
do 17.5.2018, 11:00 hod – prezenční studium 
- kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia) ***** 
- ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) 
- odevzdání a evidence (STAG) BP a DP 
- odevzdání volitelných (případně losovaných témat se seznamem prostudované 
literatury) k ústní části SZZk pro termíny státnic v květnu, červnu ** 
 
 
4.6.2018 obhajoby 
5.6.2018 bakalářské SZZk 
6.6.2018 magisterské SZZk 
7.6.2018 bakalářské SZZk – 1 oborové studium zkouška z modulu 
 
18.6.2018 bakalářské SZZk 
19.6.2018 magisterské SZZk 
 

 
 
 



SZZk v září 2018 
 
Do 8.6.2018 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) 
 
do 21.6.2018, 11:00 hod. – kombinované studium 
do 28.6.2018, 11:00 hod – prezenční studium 
- kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia) ***** 
- ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) 
- odevzdání volitelných (případně losovaných témat se seznamem prostudované 
literatury) k ústní části SZZk ** 
 
- 1. termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP (obhajoba 30.8.2018) 
 
jen v úterý dne 21.8.2018 (pouze v tento den!!!) 
2. termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP (posudek dostane student nejpozději 
24.8.2018) *** 
 
27.8.2018 bakalářské SZZk 
28.8.2018 magisterské SZZk 
29.8.2018 bakalářské SZZk – 1 oborové studium zkouška z modulu 
30.8.2018 obhajoby 
 
 
Poznámky a vysvětlivky: 
 

** Pozor! Nově se volitelná nebo losovaná témata k ústní části státní závěrečné zkoušky musí 

odevzdat (volitelná témata musí být zkontrolovaná/zkonzultovaná) již ve stejném termínu jako 

je termín přihlášení na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu! Témata se odevzdávají na 

sekretariátu katedry (případně je lze poslat emailem). 
 

*** Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl. 26 

odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své závěrečné 

práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Student při odevzdání své práce 

v uvedeném termínu podepíše souhlas se zkrácením této lhůty (viz formulář „Souhlas se 

zkrácením lhůty pro seznámení studenta s posudky BP/DP“).  

 

***** Upozorňujeme studenty, že již není nutné odevzdávat na SO „Zápisový list A“ ke kontrole 

studia!!! Student je povinen si zkontrolovat, že má do mezního termínu pro zadávání výsledků 

v IS STAG (nebo v daném termínu kontroly studijních povinností) zapsáno splnění všech 

absolvovaných předmětů (datum a správné zakončení). Pokud bude mít student, dle Studijního a 

zkušebního řádu UP, splněné všechny požadované studijní povinnosti, automaticky postupuje do 

vyššího ročníku studia (nebo může být připuštěn ke SZZk a obhajobě). 

 


