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Editace okruhů předmětů SZZ
Státní závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby závěrečné práce a navazující odborné rozpravy z před-
mětu státní zkoušky vážící se na problém zpracovávaný v závěrečné práci. Garant předmětu státní zkoušky
sám edituje okruhy v UIS (v UIS pojmenováno jako tematické celky).

• Editace tematických celků předmětu SZ:
Po projednání okruhů státní zkoušky ve formě tematických celků předmětu SZ programovou komisí je
garant předmětu SZ (v nových akreditacích vždy garant studijního programu) může vkládat a editovat
zde:
Moje výuka→ Státní zkoušky→ Garantované předměty→ Zvolit období→ ikona editace tematických
celků
Pozor! Nelze editovat tematické celky již uplynulých obdobích. Lze editovat pouze aktuální období do
jeho uzamčení.
Editaci tematických celků lze průběžně ukládat tlačítkem Uložit tematické celky.
Po dokončení potřebných úprav je nutné potvrdit tlačítkem Informovat o změně tematických celků.

• Zásady pro vypracovávání tematických celků:
U předmětů SZ na programech uskutečňovaných v českém i anglickém jazyce se vkládají obě jazykové
verze tematických celků.
Tematický celek se vkládá jako název a popis celku.
Název celku je stručný a výstižný. Shrnuje daný okruh problematiky. Nekončí tečkou.
Popis celku je vymezením dané problematiky. Popis tečkou končí.
Na každý předmět studijního programu, ze kterého předmět státní zkoušky vychází, je vhodné mít 3-5
tematických celků.
Předmět SZ by měl mít 12-25 tematických celků.

• Doporučení pro tematické celky:
Název celku je typicky vymezenímucelenéproblematiky2-4přednášekpředmětu studijníhoprogramu.
Odpovídá-li jedné přednášce jeden tematický celek, pak je něco špatně.
Odpovídá-li jednomu předmětu studijního programu jeden tematický celek, pak je něco špatně.
V názvu tematického celku nepoužíváme kódy nebo názvy předmětů.
Popis celku není seznamem odborných termínů, které bude mít student za úkol u státní zkoušky defi-
novat.
Popis celku je skutečně popisem dané problematiky. Nástroje, metody a přístupy zmínit lze.
Popis celku by měl být dostatečně obecný, aby mohl zkoušející bez obtíží pokládat otázky z něj na
typickou závěrečnoupráci zpracovávanouna studijnímprogramu. Neuvšech závěrečnýchprací daného
studijního programu bude možné smysluplně využít všech tematických celků. U všech závěrečných
prací však musí být využitelná většina tematických celků - proto požadavek na dostatečnou obecnost.
V popisu celku lze používat celé věty tvořící logický odstavec. Lze využívat i části vět. Tyto oddělujeme
za pomocí ;.

Unověakreditovaných studijníchprogramůmusí být předměty SZ a jejich tematické celkynaplněny
do 1. 4. 2022 v UIS. Odpovědnost nese garant studijního programu.
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