Milé studentky, milí studenti,
rádi bychom vám shrnuli základní informace a připomenuli termíny týkající se SZZ a odevzdávání ZP.
SZZ se budou konat prezenčně ve škole za specifických podmínek, které vám budou upřesněny v
dokumentu vydaném paní rektorkou, který bude zveřejněn 30. 4. 2020.
Důležité informace, které máte přehledně k dispozici:
Balíček SZZ - vše důležité najdete na jednom místě v IS:
https://is.ambis.cz/auth/do/ambis/2083241/balicek_k_szz/
FAQ - v tomto dokumentu naleznete v sekci SZZ a ZP odpovědi na nejčastější otázky. Dokument
pravidelně aktualizujeme, proto vás prosíme, ať se nejprve podíváte, zda naleznete odpověď na svou
otázku zde:
https://docs.google.com/document/d/1187DgXvZgvwxvAyBZvjGAPWja7AmuI8UrF39rRgxcKk/edit
Kramerius - dočasně zpřístupněné digitalizované fondy Národní knihovny ČR i Moravské zemské
knihovny, které až dosud byly dostupné jen ze studoven máte po prodloužení k dispozici do 17. 5.
2020. https://kramerius-vs.nkp.cz/podminky-zpristupneni

Rádi bychom vám znovu připomněli důležité termíny:
•
•
•
•

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

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

Interval SZZ
Letní termín SZZ

8. 6. – 10. 7. 2020

Podzimní termín SZZ

16. – 30. 9. 2020 (opravné a odložené termíny)

Přihlášení k rozpisům v IS: na červen/červenec nebo září
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.
Dle počtu přihlášených studentů v rozpisech (je nutné se zapsat na období, kdy chcete vykonávat
SZZ), a po následné kontrole splnění studijních povinností, budou stanoveny komise SZZ. Všechny

studenty, kteří se přihlásí k SZZ a budou mít splněné studijní povinnosti, budeme včas informovat
ohledně konkrétního termínu konání SZZ pravděpodobně na konci května 2020.
Souhrn informací k odevzdání ZP:
•
•

po nahrání ZP do IS je nutné si podat v Úřadovně Žádost o převzetí práce od SO
Zadávací list (ZL) - může být vložený i nepodepsaný od vedoucího práce - viz.
informace ve FAQ, tzn. pokud nemáte doma originál s podpisem, je potřeba stáhnout si
ZL znovu z IS a vložit na patřičné místo v ZP ZL bez podpisu (tato varianta je možná
z důvodu aktuální situace.)
Přejeme vám hodně štěstí a úspěchů při plnění všech vašich studijních povinností, co nejméně
nervozity při vykonávání SZZ a radost z úspěchu zdárného zakončení vašeho studia. A v případě, že
budete chtít nadále pokračovat ve studiu na VŠ Ambis, těšíme se na vzájemnou spolupráci!
Srdečně
VŠ Ambis

