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 22. – 26. června
2020. Konkrétní datum a čas zkoušky naleznete v rozpisu, který Vám bude zaslán na studentský e-mail. V den 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. V místnosti prosím dodržujte rozestupy minimálně 2 metry a použijte
prosím dezinfekci, která bude k dispozici u vstupu do místnosti. 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. Před losováním otázek prosím odevzdejte v JJ
309 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou
týdnů. Vzor čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete v příloze tohoto
dokumentu. Poté co si vylosujete, vás zapisovatel odvede a usadí na potítko, kde budete mít vyhrazený čas na přípravu
ke zkoušce. Na potítku dostanete státnicové okruhy, 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.
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 nebyly
absolvovány v rámci prvního pokusu. Celá zkouška (obhajoba závěrečné práce + dílčí zkoušky) trvá maximálně 60 minut.
Po vykonání zkoušky budete zapisovatelem odvedeni ze zkušební místnosti a komise se poradí o výsledcích. Poté vám
výsledky oznámí. Výsledky dostanete od zapisovatele v písemné podobě. Pevná vazba Vaší práce zůstává na katedře.
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.
Potvrzení o absolvování studia je možné si vyzvednout od středy 1. července 2020 u paní Bc. Ludwigové na studijním
oddělení FF. Zde se zároveň domluvíte s paní Ludwigovou na vaší účasti na promocích. Obecné informace k promocím
jsou vyvěšeny trvale na webových stránkách FF ZČU. Pokud k promoci nepůjdete, budete si moci diplom vyzvednout na
studijním oddělení FF na přelomu července a srpna 2020 v úředních hodinách. I v takovém případě je však nutné
domluvit se předem se studijní referentkou a nahlásit svoji 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!
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