
 

Postup pro Správce komisí SZZ – vyplnění Zápisu o státní závěrečné zkoušce v iKOS 
(protokol o SZZ)  

iKOS – https://ikos.cvut.cz  
Role STSPK – správce komisí, role v IS KOS s přístupem k on-line vyplňování Zápisu o SZZ 
Role STKSZ – katedrový referent SZZ, role v IS KOS s přístupem k on-line vyplňování Zápisu o SZZ 
82304 – formulář IS KOS „soupis a editace komisí szz“ 
 
Po otevření formuláře 82304 

 

uvidí správce komise pouze ty komise, ke kterým je přiřazen. 
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https://ikos.cvut.cz/


V  záložce „Přiřazení studenti“ jsou studenti přiřazení k příslušné komisi.  
Podle barvy (vysvětlení barev je v levé liště pod tlačítkem „Bravy“) může být student přiřazen ke komisi 
předměty i obhajobou, pouze předměty nebo pouze obhajobou. Označení zelenou barvou znamená, z čeho 
bude student na této komisi zkoušen.  
Vybereme daného studenta a přejdeme na záložku „Klasifikace“,  

 
kde v prostřední sekci „Komise studenta„ vybereme „dnešní“ komisi a ve spodní sekci „Předměty/Obhajoba“ 
vyplníme průběh obhajoby ve sloupci „Průb <F3>“ a klasifikaci ve sloupci „Kl“.  
Ve sloupci „Průb <F3>“ jsou pro vyplnění k dispozici přednastavené texty, zobrazení textů klávesou F3. 
Při obhajobě volba textu v nabídce F3: 1. řádek  = klasifikace A, 2.ř. = B, 3.ř. = C, 4.ř. = D, 5.ř. = E, 6.ř. = F 
 

 
Pro informaci: 

- sloupec „Zkoušející“ se nevyplňuje, neboť zkouška je komisionální, jeden zkoušející není uváděn. 
- sloupec „H5“ zobrazuje výslednou známku SZZ pro přehlednou kontrolu vložených dat 
- výpočet výsledné známky SZZ je naprogramován, dopočítá se automaticky dle fakultní tabulky,  

údaj lze editovat v záložce “Komise a obhajoba studenta“ 
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A. Jedna komise (student je u jedné komise zkoušen z předmětů/okruhů SZZ i obhajuje závěrečnou práci) 

1. po vyplnění průběhu zkoušky a obhajoby, klasifikace přejdeme do druhé záložky „Komise a obhajoba 
studenta“, kde se automaticky vypočítá „Výsledná známka SZZ“ a „Celkový výsledek studia“, 

2. získá-li student při SZZ pochvalu za zpracování a obhajobu práce, nutno vyplnit pomocí klávesy F3 pole 
„Návrh komise“ a vpravo zaškrtnout „pochvala“, 

3. vyplnit „Počet příloh“  = počet posudků (2 posudky), 
4. uzamknout protokol tlačítkem „Uzamknout“ po vyplnění všech požadovaných položek. V uzamčeném 

protokolu nelze provádět změny. Role „Správce komise“ a „Referent SZZ katedry“ má oprávnění 
odemknout protokol 1 den po datu uzamčení tlačítkem „Odemknout“. POZOR, při každé opravě již 
podepsaného protokolu je potřeba protokol opět vytisknout a nechat opět podepsat členy komise a 
studentem.  

5. po uzamčení protokol vytisknout. Lze jednotlivě: „Česky - A4“, „Česky - A3“. Nebo hromadně – viz níže. 
A4 tisk nutno sešít sešívačkou každý protokol, tisknout pokud možno oboustranně. 
 

 

6. nebo po vyplnění všech protokolů je možné vytisknout hromadně protokoly o SZZ. Hromadný tisk 
protokolů se provede v druhé záložce „Přiřazení studenti“ zaškrtnutím studentů a tlačítkem „Tiskové 
sestavy“, které je v horní liště tlačítek – obr. níže. 
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B. Více komisí (student je zkoušen z předmětu/okruhu u jedné komise a obhajobu koná u druhé komisi)  

1. zkouška z temat. okruhu: po vyplnění všech údajů (průběh, klasifikace) uzamknout prokokol – 
podrobnosti viz výše odstavec A. Po uzamčení tisk protokolu: zůstaneme na záložce „Klasifikace 
předmětů a obhajoby“ a v řádku komise vpravo vytiskneme dílčí protokol dnešní komise. Dílčí 
protokoly z okruhu nelze tisknout hromadně, pouze jednotlivě. 

2. Obhajoba: komise tiskne po uzamčení již celkový protokol – viz postup v předchozím odstavci A, body 
1. – 6.  Důležité na závěr uzamknout protokol. Tisk je možný jednotlivě i hromadně – viz výše odst. A. 
 

  
 
 

 
 
leden 2018 
zpracoval: Ing. Jan Dvořák, správce KOS ČVUT, Rektorát ČVUT 
mírně doplnila: Ing. Ditta Saláková, studijní oddělení FSv ČVUT 
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