
Opatření děkana č.9/2009 

Pro vykonání státní závěrečné zkoušky, respektive jejich částí stanovuji s účinností od 1.října 
2009 následující zásady:  

1. Jednotlivé čtyři části státní závěrečné zkoušky u dobíhajících magisterských programů
učitelství pro 2. st. ZŠ a pro SŠ (část SZZ z 1. oboru, část SZZ z 2. oboru, část SZZ
z pedagogiky a psychologie, obhajoba DP) musí studenti složit maximálně ve třech
státnicových bězích1. Obhajoba DP musí být spojena v jednom běhu s jednou z dalších
částí SZZ. Pokud student obhajuje DP na katedře historie, musí obhajoba DP
předcházet části SZZ odborná rozprava z dějepisu.

2. Části státní závěrečné zkoušky studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní
školy (část SZZ z českého jazyka a literatury, část SZZ z matematiky s didaktikou,
část SZZ z pedagogiky a psychologie, část SZZ ze zvoleného zaměření, obhajoba DP)
musí být složeny maximálně ve dvou státnicových bězích.

3. Odborné bakalářské programy jsou ukončeny státní závěrečnou zkouškou skládající se
ze dvou částí: z odborné rozpravy z jednotlivých předmětů daného oboru a z obhajoby
BP. Obě části se skládají v jednom státnicovém běhu.

4. Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice je ukončen státní závěrečnou
zkouškou skládající se ze tří částí: část SZZ z 1. oboru, část SZZ z 2. oboru, obhajoba
BP. Části SZZ mohou být složeny maximálně ve dvou státnicových bězích. Obhajoba
BP musí být spojena v jednom z běhů s částí SZZ z toho oboru, v němž se BP
vypracovává. Pokud byla zadána BP na katedře pedagogiky a psychologie, může být
obhajoba BP spojena libovolně s vybraným oborem.

5. Pokud student nesloží některou z částí SZZ v řádném termínu, nesložil celou SZZ (viz
SZŘ TUL článek 15, odst.9). Student může SZZ nebo její část jednou opakovat, a to
nejpozději do dvou let od prvního řádného termínu jejího konání. Student si může
zažádat při opravném termínu o uznání částí SZZ, v nichž prospěl, vykoná pouze ty
části SZZ, v nichž neprospěl. Tato změna vede k důslednému odlišování prvního
řádného termínu SZZ a opravného termínu SZZ, respektive k odlišování prvního
řádného termínu všech částí SZZ a opravného termínu všech částí SZZ. Nelze
připustit, aby se student během SZZ nacházel v rámci jedné části v prvním řádném
termínu a v rámci jiné části v termínu opravném.2 O uznání úspěšně splněných částí
SZZ student musí zažádat písemně na DFP.

V Liberci, dne 15. dubna 2009  

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
děkan FP TUL  

1 Státnicovým během se rozumí zimní, letní či podzimní termín konání SZZ, který je dán Harmonogramem FP 
TUL a je zveřejňován aktuálně v Informacích o studiu ( tzv. modrá knížka).   
2 Situace ohledně opakování jednotlivých částí SZZ a jejich uznávání je doplněna vzorovými situacemi 
v samostatném dokumentu, který je přílohou tohoto opatření.  


