Odevzdání závěrečných prací a konání státních závěrečných zkoušek
Letní semestr 2020
Vážené studentky, vážení studenti,
abychom vám maximálně vyšli vstříc v situaci, která nás všechny ovlivnila, upravili jsme organizaci a
posunuli termíny pro odevzdání závěrečných prací. Jsme připraveni vám být maximálně nápomocni,
protože se nyní spoléháte pouze na online komunikaci s vašimi vedoucími závěrečných prací. Pokud byste
potřebovali poradit, obracejte se na studijní poradkyně, jsou vám v těchto dnech k dispozici na emailu a
telefonu.
Termíny jsme nastavili dle aktuální situace dne 23. 3. 2020, pokud dojde k jakékoliv další změně
v důsledku vládních nařízení, budeme vás dále informovat. Zatím prosím vycházejte z těchto termínů.

Nově v harmonogramu akademického roku budou upraveny termíny takto:
•
•
•
•

Závěrečnou práci odevzdáváte POUZE ELEKTRONICKY v IS
Oznámení o odevzdání závěrečné práce posíláte Úřadovnou
Přihláška k SZZ v ISu a splnění studijních povinností
Tištěnou verzi závěrečné práce si přinesete s sebou

do 4. 5. 2020
do 4. 5. 2020
do 15. 5. 2020
v den konání SZZ

Termíny SZZ budou po úpravě harmonogramu AR takto:
Letní termín SZZ
Podzimní termín SZZ

8. 6. – 10. 7. 2020
16. – 30. 9. 2020
(opravné a odložené termíny)

Pokud se přihlásíte k podzimnímu termínu SZZ do 15. 5. 2020, budete pro tento termín osvobozeni od
poplatku za opravné a odložené termíny SZZ (2 000 Kč za předmět či obhajobu). Odevzdávat závěrečnou
práci budete dle Harmonogramu AR do 30. 7. 2020.
Přihlášení nebo přehlášení k podzimnímu termínu SZZ po 15. 5. 2020 bude zpoplatněno dle platného
sazebníku pro letní semestr 2020.

Odevzdání závěrečné práce
Odevzdání závěrečné práce:

1. nahrání finální verze práce včetně příloh do Archivu ZP v IS
2. vyplnit archiv závěrečné práce (anotace v češtině a angličtině, klíčová
slova v češtině a angličtině, zaškrtnutí potvrzení shodnosti elektronické a
tištěné varianty závěrečné práce)
3. odeslání Žádosti o převzetí závěrečné práce přes úřadovnu

Studijní oddělení vyřídí Žádost o převzetí závěrečné práce a potvrdí převzetí v IS. Zápočet za odevzdání
práce vám udělí vedoucí práce teprve po odevzdání práce do ISu. Doporučujeme Vám odevzdat práci
v dostatečném předstihu a po odevzdání požádat vedoucího své práce, aby Vám zapsal zápočet. Budete
mít čas do 15. 5. 2020 získat od vedoucího práce zápočet za zpracování práce a tím mít splněny studijní
povinnosti.
Pokud nebudete mít splněné všechny studijní povinnosti (zápočet za ZP, odevzdanou ZP, všechny povinné
předměty, splněný cizí jazyk a dostatečný počet kreditů) do 15. 5. 2020, budete studijním oddělením
odhlášeni od konání státních závěrečných zkoušek v červnu/červenci.

Přihlášení k SZZ
V informačním systému jsou vypsány Rozpisy ke státním závěrečným zkouškám pro termín
červen/červenec 2020 a září 2020. Přihlašování na oba termíny je možné od dnešního dne.
Přihlaste se nejpozději do 15. 5. 2020 do 23:59 h k letnímu nebo podzimnímu termínu státních závěrečných
zkoušek.
Rozpisy na letní termín SZZ – 8. 6. – 10. 7. 2020
Bc. Bankovní management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17495/stud
Bc. Bezpečnostní management v regionech – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17497/stud
Bc. Ekonomika a management podniku – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17499/stud
Ing. Finance – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17501/stud
Bc. Informační technologie a management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17503/stud
Bc. Management organizací – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17507/stud
Bc. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17509/stud
Ing. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17511/stud
Ing. Management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17505/stud
Bc. Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17513/stud
Bc. Oceňování majetku – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17515/stud
Bc. Účetnictví – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17517/stud
Rozpisy na podzimní termín SZZ – 16. – 30. 9. 2020
Bc. Bankovní management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17496/stud
Bc. Bezpečnostní management v regionech – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17498/stud
Bc. Ekonomika a management podniku – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17500/stud
Ing. Finance – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17502/stud
Bc. Informační technologie a management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17504/stud
Bc. Management organizací – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17508/stud
Bc. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17510/stud
Ing. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17512/stud
Ing. Management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17506/stud
Bc. Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17514/stud
Bc. Oceňování majetku – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17516/stud
Bc. Účetnictví – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17518/stud

Rozpisy k zaměření
Rozpisy na letní semestr SZZ - 8. 6. – 10. 7. 2020
Bc. Bezpečnostní management v regionech – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17630/stud
Bc. Ekonomika a management podniku – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17695/stud
Bc. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17632/stud
Ing. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17633/stud
Ing. Management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17709/stud
Rozpisy na podzimní termín SZZ - 16. – 30. 9. 2020
Bc. Bezpečnostní management v regionech – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17637/stud
Bc. Ekonomika a management podniku – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17700/stud
Bc. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17638/stud
Ing. Management rozvoje měst a regionů – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17639/stud

Ing. Management – https://is.ambis.cz/auth/ro/ambis/17712/stud

Na co nezapomenout
•
•
•

•

Ještě před odevzdáním elektronické verze ZP máte povinnost zkontrolovat si práci na obsahovou
shodu v antiplagiátorském systému. Postup uvedený zde.
Zkontrolujte si, že máte v IS archiv pro vkládání souborů dostatečně naplněn, než na studijní
oddělení pošlete Žádost o převzetí závěrečné práce.
Závěrečná práce musí být v souladu s Metodickými pokyny pro vypracování bakalářské a
diplomové práce. V IS máte k dispozici souhrnné informace k závěrečným pracím, které naleznete
v sekci Dokumenty. Odkaz zde.
Návod na vložení závěrečné práce máte také v IS k dispozici mezi NÁVODY PRO STUDENTY pod
tímto odkazem.

Balíček informací k SZZ
Připravili jsme pro vás BALÍČEK K SZZ, který je určený pouze pro vás. Vše důležité najdete na jednom
místě v IS. Postupně vám sem budeme ukládat i dotazy, na které se často ptáte.

Důležité
Do 15. 5. 2020 je nutné splnit veškeré studijní povinnosti (zkoušky, zápočty) pro konání SZZ v letním
termínu. V případě, že po tomto datu nebudete mít splněné veškeré studijní povinnosti, nebudete
připuštěni k SZZ v termínu červen/červenec 2020. Termín pro odevzdání práce pro zářijové termíny SZZ je
30. 7. 2020, termín pro splnění studijních povinností je 7. 9. 2020.

A jedna novinka na konec!
A je to tady! Naše skvělá vyučující PhDr. Iva Zadražilová PhD. připravila s kolegy a kolegyněmi z Moravské
zemské knihovny webového průvodce elektronickými zdroji #KnihovnyPROTIviru. Vše podstatné, co
potřebujete pro psaní diplomky nebo pro trávení volného času, když jsou knihovny zavřené, máte dostupné
jednoduše a přehledně z jednoho místa.
Najdete zde i odkaz na dočasně zpřístupněné digitalizované fondy Národní knihovny ČR i Moravské zemské
knihovny, které až dosud byly dostupné jen ze studoven https://protiviru.knihovny.cz/
Video s návodem k použití naleznete ZDE.
Odkaz patří vám všem, kteří se nemůžete dostat k odborným zdrojům a chcete si čas v karanténě zpříjemnit
a smysluplně využít.

Promoce
Promoce, které byly plánované dle Harmonogramu AR na červenec 2020, budou ze současných důvodů
přesunuty na říjen/listopad. Jakmile bude známa bližší informace, budeme vás o ni informovat.
Přejeme vám hodně štěstí a úspěchů u státnic!
Ing. Dita Výborová
prorektorka pro studium, VŠ Ambis

