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Státnice a obhajoby v lednu 2022 
 

do 12.11.2021 vypsání/zveřejnění termínů pro SZZk/obhajoby (STAG) 
 
do 13.12.2021, 15:00 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** 
 
3.1. – 21.1.2022 průběh SZZk/obhajob 

 
 
 
 

Státnice a obhajoby květnu a červnu 2022 
 

do 25.3.2022 vypsání/zveřejnění termínů pro SZZk/obhajoby (STAG) 

 
24.4.2022 ukončení výuky v kurzech pro absolventské ročníky 
(pokud chtějí studenti vykonat státní závěrečnou zkoušku v květnu nebo červnu, domluví si 
s vyučujícími dřívější termín pro ukončení předmětů zápočtem nebo zkouškou) 

 
do 5.5.2022, 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** 

 
23.5. – 17.6.2022 průběh SZZk/obhajob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Státnice a obhajoby v srpnu a září 2022 
 

 

Státnicový termín v srpnu a září je vyhrazen pouze pro tyto studenty: 
 
a) opravný termín SZZK pro studenty, kteří neuspěli v řádném termínu v daném 
akademickém roce; 
b) první řádný termín pro studenty, kteří v rámci studia pobývali na zahraničním studijním 
pobytu nebo stáži (v evidenci IS STAG) delší než 3 měsíce; 
c) řádný termín pro studenty, kteří na diplomovém studijním programu (maior nebo 
samostatný studijní program) složili jednu anebo více částí SZZK v termínu květen/červen 
daného akademického roku, v němž chtějí přistoupit k SZZK a obhajobě v srpnu/září. 
 
 
 

nově do 30.4.2022 – termín pro podání žádosti studenta o možnost odevzdání diplomové 
práce v srpnovém termínu a písemné vyjádření školitele k této žádosti (žádost se zasílá 
emailem na sekretariát katedry). Tuto žádost si mohou podat pouze studenti, kteří splňují 
výše uvedené podmínky pro přistoupení k obhajobě v srpnu. 

 

do 3.6.2022 vypsání/zveřejnění termínů pro SZZk/obhajoby (STAG) 
 
do 23.6.2022, 11:00 hod. 
- 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 v srpnu/září 2022) 

 
- 2. termín možného odevzdání a evidence (STAG) BP a DP je dne 18.8.2022 (pouze 
v tento den!) – posudek dostane student nejpozději 22.8.2022*** 

 
24.8. – 2.9.2022 průběh SZZk/obhajob 
 
 
 
Poznámky a vysvětlivky: 

 
* Student je povinen si zkontrolovat, že má zapsáno splnění všech absolvovaných 
předmětů (datum a správné zakončení). Pokud bude mít student, dle Studijního a 
zkušebního řádu UP, splněné všechny požadované studijní povinnosti, může vykonat 
SZZk a obhajobu. 

 
** Konzultovaná/zkontrolovaná témata se posílají emailem sekretářce katedry. Netýká  se 
studentů oboru Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – bakalářské  studium. 

 
*** Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva 
dle čl. 26 odst. 7 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“). 


