
Organizace státních závěrečných zkoušek (SZZk) 
2020/2021 na Centru judaistických studií FF UP 

 
 

Státnice a obhajoby v lednu 2021 
 
do 13.11.2020 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) 
do 14.12.2020, 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 témat se seznamem prostudované literatury k ústní části SZZk** 
 
 
4.1. – 22.1.2021 průběh SZZk/obhajob 
 

 
Státnice a obhajoby květnu a červnu 2021 
 
do 26.3.2021 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) 
do 6.5.2021, 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 témat se seznamem prostudované literatury k ústní části SZZk** 
 
24.5. – 18.6.2021 průběh SZZk/obhajob 
 

 
Státnice a obhajoby v srpnu a září 2021 
 
do 4.6.2021 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) 
do 24.6.2021, 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 (obhajoba v srpnu/září 2021)*** 
- odevzdání volitelných témat se seznamem prostudované literatury k ústní části SZZk** 
 
25.8. – 3.9.2021 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. 
 



** Týká se jen studentů navazujícího magisterského studia – dva okruhy/témata dle 
vlastního výběru doprovozené reprezentativním seznamem studijní literatury se posílají 
emailem doc. Visimu (témata se nesmí shodovat s problémem řešeným v diplomové 
práci). 
 

*** Pozor: v akademickém roce 2020/2021 nebude možné odevzdat diplomovou práci 
v srpnovém termínu!!! Obhajoby v srpnu se konají, studenti však musí odevzdat 
diplomové práce do čtvrtka 24.6.2021 do 11:00 hod. 


