Průběh SZZ

Opatření vedoucího katedry z 29. 7. 2015 k průběhu státních
závěrečných zkoušek
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ) NA KATEDŘE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU (KTVS)
probíhají v souladu s §1-7 článku 30 Studijního řádu Jihočeské univerzity a s opatřeními proděkana
Pedagogické fakulty JU č. 4/2013 a 5/2013.
Garantem SZZ na KTVS je Doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. a PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
Formální organizaci SZZ zabezpečuje V. Pohanková.

Jedná se o SZZ v rámci (bakalářského a navazujícího magisterského)
studijního programu Tělesná výchova a sport s jednotlivými
studijními obory:
 SZZ studijního oboru Tělesná výchova a sport (jednooborové)
Tělesná výchova a sport (jednooborové) je jednooborový neučitelský studijní obor.
Studenti se přihlašují k SZZ elektronicky on-line přihláškou na adrese: http://www.pf.jcu.cz/prihlaskyszz.
SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením za přítomnosti všech řádně přihlášených studentů a členů
komise pro SZZ, a probíhá podle stanového harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při
zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky. Jedná se o ústní zkoušku.
Obhajoba Kvalifikační práce
Součástí SZZ je obhajoba kvalifikační práce (bakalářské – dále jen BP) zadané na KTVS.
Obhajoba BP probíhá před komisí pro SZZ.
Student nejprve v časovém limitu 8-10 minut představí členům komise svou práci (prezentace v
elektronické podobě), její téma, cíle a hypotézy, zvolenou metodiku výzkumu a výsledky. Poté jsou
přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Následně se student vyjádří k posudkům a zodpoví dotazy a
připomínky. V další diskusi reaguje na otázky vznesené členy komise. Práce je poté hodnocena komisí
neveřejně. Výsledná známka z obhajoby BP je oficiálně vyhlášena opět za přítomnosti všech studentů a
členů komise.
Tělesná výchova a sport (jednooborové)
Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ ve STAGu zapisují všechny části zkoušky, tj. předmět
Biomedicínské disciplíny (KTS/QZBC1), Společensko-vědní disciplíny (KTS/QZBC2), Kinantropologické
disciplíny (KTS/QZBC3).
Otázky z předmětů KTS/QZBC1, KTS/QZBC2 a KTS/QZBC3 si student vylosuje z připravených obálek
jednotlivých okruhů. Z každého okruhu si vylosuje jednu otázku. Okruhy otázek ke SZZ jsou zveřejněny na
www.stránkách KTVS.
Student má na přípravu zkoušky z každého předmětu 10 min. Písemná příprava studenta zůstává součástí
protokolu o průběhu SZZ. Komisí je neveřejně hodnocena odpověď studenta z každého předmětu zvlášť.

SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 SZZ studijního oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na
vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání je studijní obor vedoucí k výkonu učitelské profese na
základní škole a je studován vždy v kombinaci s druhým oborem.
Studenti se přihlašují k SZZ elektronicky on-line přihláškou na adrese: http://www.pf.jcu.cz/prihlaskyszz.
SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením za přítomnosti všech řádně přihlášených studentů a členů
komise pro SZZ, a probíhá podle stanového harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při
zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky. Jedná se o ústní zkoušku.
Obhajoba Kvalifikační práce
Součástí SZZ je obhajoba kvalifikační práce (bakalářské – dále jen BP) zadané na KTVS.
Obhajoba BP probíhá před komisí pro SZZ.
Student nejprve v časovém limitu 8-10 minut představí členům komise svou práci (prezentace v
elektronické podobě), její téma, cíle a hypotézy, zvolenou metodiku výzkumu a výsledky. Poté jsou
přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Následně se student vyjádří k posudkům a zodpoví dotazy a
připomínky. V další diskusi reaguje na otázky vznesené členy komise. Práce je poté hodnocena komisí
neveřejně. Výsledná známka z obhajoby BP je oficiálně vyhlášena opět za přítomnosti všech studentů a
členů komise.
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ ve STAGu zapisují předmět Tělesná výchova a sport se
zaměřením na vzdělávání (KTS/QBZ).
Otázky z předmětu KTS/QBZ si student vylosuje z připravených obálek jednotlivých okruhů. Z každého
okruhu si vylosuje jednu otázku. Výsledná známka je průměrována. Okruhy otázek ke SZZ jsou zveřejněny
na www.stránkách KTVS.
Student má na přípravu zkoušky z každého předmětu 10 min. Písemná příprava studenta zůstává součástí
protokolu o průběhu SZZ. Komisí je neveřejně hodnocena odpověď studenta z každého předmětu zvlášť.
SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 SZZ studijního oboru Tělesná výchova a sport (dvouoborové)
Tělesná výchova a sport (dvouoborové) je studijní obor vedoucí k výkonu učitelské profese na střední škole
a je studován vždy v kombinaci s druhým oborem na PF JU nebo na PřF JU.
Studenti se přihlašují k SZZ elektronicky on-line přihláškou na adrese: http://www.pf.jcu.cz/prihlaskyszz.
SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením za přítomnosti všech řádně přihlášených studentů a členů
komise pro SZZ, a probíhá podle stanového harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při
zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky. Jedná se o ústní zkoušku.
Obhajoba Kvalifikační práce
Součástí SZZ je obhajoba kvalifikační práce (bakalářské – dále jen BP) zadané na KTVS.
Obhajoba BP probíhá před komisí pro SZZ.
Student nejprve v časovém limitu 8-10 minut představí členům komise svou práci (prezentace v
elektronické podobě), její téma, cíle a hypotézy, zvolenou metodiku výzkumu a výsledky. Poté jsou
přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Následně se student vyjádří k posudkům a zodpoví dotazy a

připomínky. V další diskusi reaguje na otázky vznesené členy komise. Práce je poté hodnocena komisí
neveřejně. Výsledná známka z obhajoby BP je oficiálně vyhlášena opět za přítomnosti všech studentů a
členů komise.
Tělesná výchova a sport (dvouoborové)
Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ ve STAGu zapisují předmět Tělesná výchova a sport
(dvouoborové) (KTS/QZBS).
Otázky z předmětu KTS/QZBS si student vylosuje z připravených obálek jednotlivých okruhů. Z každého
okruhu si vylosuje jednu otázku. Výsledná známka je průměrována. Okruhy otázek ke SZZ jsou zveřejněny
na www.stránkách KTVS.
Student má na přípravu zkoušky z každého předmětu 10 min. Písemná příprava studenta zůstává součástí
protokolu o průběhu SZZ. Komisí je neveřejně hodnocena odpověď studenta z každého předmětu zvlášť.
SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 SZZ navazujícího magisterského studijního obor Učitelství tělesné
výchovy pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy je navazující magisterský studijní obor, po jehož absolvování
je student plně připraven k výkonu učitelské profese na základní škole a je studován vždy v kombinaci
s druhým oborem.
Studenti se přihlašují k SZZ elektronicky on-line přihláškou na adrese: http://www.pf.jcu.cz/prihlaskyszz.
SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením za přítomnosti všech řádně přihlášených studentů a členů
komise pro SZZ, a probíhá podle stanového harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při
zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky. Jedná se o ústní zkoušku.
Obhajoba Kvalifikační práce
Součástí SZZ je obhajoba kvalifikační práce (bakalářské – dále jen DP) zadané na KTVS.
Obhajoba DP probíhá před komisí pro SZZ.
Student nejprve v časovém limitu 8-10 minut představí členům komise svou práci (prezentace v
elektronické podobě), její téma, cíle a hypotézy, zvolenou metodiku výzkumu a výsledky. Poté jsou
přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Následně se student vyjádří k posudkům a zodpoví dotazy a
připomínky. V další diskusi reaguje na otázky vznesené členy komise. Práce je poté hodnocena komisí
neveřejně. Výsledná známka z obhajoby DP je oficiálně vyhlášena opět za přítomnosti všech studentů a
členů komise.
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ ve STAGu zapisují předmět Učitelství tělesné výchovy
pro základní školy (KTS/QUZ).
Otázky z předmětu KTS/QUZ si student vylosuje z připravených obálek jednotlivých okruhů. Z každého
okruhu si vylosuje jednu otázku. Výsledná známka je průměrována. Okruhy otázek ke SZZ jsou zveřejněny
na www.stránkách KTVS.
Student má na přípravu zkoušky z každého předmětu 10 min. Písemná příprava studenta zůstává součástí
protokolu o průběhu SZZ. Komisí je neveřejně hodnocena odpověď studenta z každého předmětu zvlášť.
SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 SZZ navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství tělesné
výchovy pro střední školy

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy je navazující magisterský studijní obor, po jehož absolvování
je student plně připraven k výkonu učitelské profese na střední škole a je studován vždy v kombinaci
s druhým oborem na PF JU nebo na PřF JU.
Studenti se přihlašují k SZZ elektronicky on-line přihláškou na adrese: http://www.pf.jcu.cz/prihlaskyszz.
SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením za přítomnosti všech řádně přihlášených studentů a členů
komise pro SZZ, a probíhá podle stanového harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při
zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky. Jedná se o ústní zkoušku.
Obhajoba Kvalifikační práce
Součástí SZZ je obhajoba kvalifikační práce (bakalářské – dále jen DP) zadané na KTVS.
Obhajoba DP probíhá před komisí pro SZZ.
Student nejprve v časovém limitu 8-10 minut představí členům komise svou práci (prezentace v
elektronické podobě), její téma, cíle a hypotézy, zvolenou metodiku výzkumu a výsledky. Poté jsou
přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Následně se student vyjádří k posudkům a zodpoví dotazy a
připomínky. V další diskusi reaguje na otázky vznesené členy komise. Práce je poté hodnocena komisí
neveřejně. Výsledná známka z obhajoby DP je oficiálně vyhlášena opět za přítomnosti všech studentů a
členů komise.
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ ve STAGu zapisují předmět Učitelství tělesné výchovy
pro střední školy (KTS/QZMS).
Otázky z předmětu KTS/QUZ si student vylosuje z připravených obálek jednotlivých okruhů. Z každého
okruhu si vylosuje jednu otázku. Výsledná známka je průměrována. Okruhy otázek ke SZZ jsou zveřejněny
na www.stránkách KTVS.
Student má na přípravu zkoušky z každého předmětu 10 min. Písemná příprava studenta zůstává součástí
protokolu o průběhu SZZ. Komisí je neveřejně hodnocena odpověď studenta z každého předmětu zvlášť.
SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.


Platnost tohoto opatření ruší platnost opatření předcházejících, týkajících se průběhu SZZ

Doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.,
vedoucí KTVS

