
Stručný „manuál“ k závěrečným zkouškám 

Pokud se rozhodnu, že ukončím studium, musím učinit toto: 

 

v InSISu si zapíšu příslušný mimosemestrální kurz, předmět si musím zapsat v tom semestru, 

ve kterém budu skládat státní zkoušku, popř. obhajovat kvalifikační práci.  

 

V případě, že studuji bakaláře obor Finance, zapíšu si FIN a DIP_B obor Zdanění a daňová 

politika zapíšu ZDP a DIP_B. 

 

Státní bakalářská zkouška se skládá z rozpravy nad jednou otázkou a z obhajoby BP (obé se 

dělá současně v jeden den), kterou odevzdám = vložím nejpozději 14 dní před konáním SBZ  

do InSISu – zároveň práci nahraji do antiplagiátorského systému Ephorus. Jeden výtisk 

s dokladem o vložení práce přinesu sekretářce katedry na NB 148 v úředních hodinách do 3 

pracovních dnů po vložení práce do InSISu. 

Mohu si připravit prezentaci, kterou zašlu sekretářce pracovní den před zkouškou do 12.00 

hodin - vzor je na webu KVF. 

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce naleznu v sylabech příslušných předmětů v InSISu.  

 
Jsem-li studentem navazujícího magisterského studia hlavní specializace Finance, zapisuji 

FI1_7, pro obor Zdanění a daňová politika zapisuji DP1_2 + DP2_2. 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce naleznu v sylabech příslušných předmětů v InSISu.  

 

Pro obhajobu diplomové práce všichni zapisují DIP_D, diplomovou práci odevzdám = vložím 

nejpozději 21 dní před obhajobou DP do nISISu  – zároveň práci nahraji do antiplagiátorského 

systému Ephorus. Jeden výtisk s dokladem o vložení práce přinesu sekretářce na NB 148 

v úředních hodinách do 3 pracovních dnů po vložení práce do InSISu. 

Je možné si připravit prezentaci, kterou zašlu sekretářce den před obhajobou do 12.00 hodin – 

vzor je na webu KVF. 

 

Vedlejší specializace zapíšu si 1DB, nebo 1RS, popřípadě 1VP.  

Okruhy ke státní zkoušce z VS naleznu v sylabech příslušných předmětů v InSIS. 

 

2) po zveřejnění termínů „státnic“ na nástěnce u sekretariátu KVF a na webu KVF si 

zarezervuji termín u sekretářky katedry a to mailem, telefonem či osobně do data 

rezervace, (bez rezervace termínu se nelze na státní zkoušku přihlásit) Termíny budou též 

vypsány v InSISu, kam se nepřihlašuji. 

 

3) po splnění studijních povinností = když mám zapsány všechny známky v InSISu, si požádám 

elektronicky na studijní oddělení o uzavření indexu (bakalářské studium + hlavní specializace) 

 

V případě vedlejší specializaci si též požádám elektronicky o potvrzení, že mohu skládat státní 

zkoušku z VS 

 

Doklad o splnění povinností „uzavřený index“ dodám sekretářce co nejdříve (stačí přeposlat 

odpověď ze studijního oddělení)  

 

Pro obhajobu kvalifikační práce (DP i BP) není třeba uzavřený index. 

 

4) do InSISu se na žádný termín nezapisuji, zapíše mě tam sekretářka na základě doložených 

„uzavřených indexů“ u státních zkoušek, u obhajoby DP, BP na základě odevzdaných prací a 

potvrzení o vložení 

 

5) z nástěnky a z webu KVF se dovím asi 3 – 4 dny dopředu všechny podrobnosti o zkoušce 

resp. obhajobě DP 


