Organizační informace pro studenty přistupující ke státním závěrečným
zkouškám na KAP
Vážení studenti,

Následující informace se týkají organizace státních závěrečných zkoušek, které budou probíhat na KAP
od 3. 6. 2019 do 7. 6. 2019. Konkrétní datum a čas vaší zkoušky naleznete v rozpisu, který je zveřejněn
na elektronické nástěnce katedry.
V den Vaší státní závěrečné zkoušky se dostavte prosím na katedru v čase, který najdete v rozpisu SZZ u
Vašeho osobního čísla. Po příchodu na KAP bude pro všechny studenty připravena místnost JJ 304, kde
budete čekat, až budete vyzváni k losování otázek a poté usazeni na potítko. Prosím, zůstávejte během
SZZ v této místnosti, abychom vás našli v případě, kdyby došlo k posunu časového harmonogramu SZZ.
Do této místnosti si můžete vzít své osobní věci, případně nějaké občerstvení a rovněž si zde můžete své
věci nechat, až půjdete na potítko a následně do komise. Na potítko a do komise si neberte prosím nic
kromě psacích potřeb a písemné přípravy obhajoby závěrečné práce, pokud ji máte.
Až na vás přijde řada, budete zapisovatelem odvedeni k losování otázek. Poté co si vylosujete, vás
zapisovatel odvede a usadí na potítko, kde budete mít vyhrazený čas na přípravu ke zkoušce. Na potítku
dostanete státnicové otázky, podle kterých se budete připravovat. Rovněž pro vás zde bude připraveno
dostatečné množství papírů na přípravu, ty si tedy také nenoste. Na potítko si s sebou můžete vzít
samozřejmě lahev s vodou, pokud budete potřebovat, nicméně zde pro vás bude voda připravena,
stejně jako poté v komisi.
Na přípravu na potítku budete mít minimálně 45 minut. Může se stát, že pokud jste v rozpisu do komisí
uvedeni jako první, půjdete nejprve na obhajobu a teprve poté budete odvedeni k losování otázek a
usazeni na potítko. V takovém případě se samozřejmě čas na přípravu může drobně změnit.
Po přípravě budete odvedeni do komise, kde v případě řádných pokusů budete nejprve obhajovat svou
závěrečnou práci a poté budou následovat dílčí zkoušky. Pokud máte opravný pokus, vykonáváte
samozřejmě jen ty části SZZ, které vám chybí. Celá zkouška (obhajoba závěrečné práce + dílčí zkoušky)
by neměla trvat déle než 60 minut. Po vykonání zkoušky budete zapisovatelem odvedeni z komise ven a
komise se poradí o výsledcích. Poté vám výsledky oznámí. Výsledky dostanete od zapisovatele v písemné
podobě společně s kroužkovými vazbami vaší závěrečné práce, které si necháváte. Na katedře zůstává
pouze pevná vazba.
Poté, co vykonáte zkoušku, je třeba dostavit se do kanceláře studijního oddělení katedry (JJ 309) a
nahlásit výsledky zkoušky a to v případě úspěšného i neúspěšného absolvování. V případě úspěšného
absolvování ode mě dostanete formulář s názvem „Potvrzení o vypořádání závazků studenta vůči ZČU“.
S ním je třeba zajít do menzy a knihovny ZČU a nechat si zde do formuláře potvrdit, že zde nemáte žádné

resty. Následně je třeba zajít na HelpDesk CIV (přízemí budovy Jungmannova nebo pobočka na Borech) a
zde odevzdat JIS kartu. Tím vyřídíte své závazky vůči ZČU a my vám budeme moci řádně ukončit studium.
Vyplněný a potvrzený formulář odevzdáte v dalším týdnu po SZZ (tj. od 17. června) na studijním oddělení
paní Bc. Pavle Ludwigové. V případě, že se k nám hlásíte na navazující studium, je postup vypořádání
závazků trochu odlišný a na něm se domluvíme osobně, až mi po zkoušce přijdete nahlásit výsledky.
Od pondělí 17. června 2019 můžete chodit na studijní oddělení FF s potvrzeným formulářem o
vypořádání závazků, který zde odevzdáte a domluvíte se s paní Ludwigovou na vaší účasti na
promocích. Obecné informace k promocím jsou vyvěšeny trvale na webových stránkách FF ZČU,
nicméně přesný harmonogram zde bude zveřejněn v polovině června a to včetně informací ohledně
platby za promoci. Pokud k promoci nepůjdete, budete si moci diplom vyzvednout na studijním
oddělení FF od 3. července 2019 v úředních hodinách. I v takovém případě je však nutné domluvit se
předem se studijní referentkou a nahlásit jí neúčast na promoci.

V případě jakýchkoliv otázek jsem vám samozřejmě k dispozici na emailu či osobně v kanceláři studijního
oddělení katedry během SZZ.

Přeji vám během nadcházejících zkoušek mnoho úspěchů!

Alena Tvrdá
Studijní asistentka KAP
tvrda@kap.zcu.cz
377 635 601

