Informace pro studenty programu Cestovní ruch,
kteří budou absolvovat státní závěrečnou zkoušku nebo její část
v zářijovém termínu letního semestru akademického roku 2021/2022


Státní závěrečné zkoušky (SZZ) budou probíhat od 12. září 2022.



Obě části SZZ začínají v 8:30. Poté budou studenti přicházet k ústní odborné zkoušce nebo k obhajobě BP
podle předem přiděleného termínu a času. Každý den po skončení zkoušek proběhne sdělení výsledků.



Studenti se k oběma částem státní závěrečné zkoušky přihlašují prostřednictvím IS, nejpozději však
7 kalendářních dnů před termínem konání SZZ uvedeném v harmonogramu akademického roku.



Podrobné informace k přihlašování k SZZ a odhlašování z termínů jsou uvedeny ve Směrnici ke státním
závěrečným zkouškám, kterou naleznete v IS nebo také na stránkách Katedry cestovního ruchu. Tuto
směrnici je nutné si prostudovat, stejně jako Studijní a zkušební řád VŠPJ.



Ústní zkouška před odbornou komisí trvá celkem 20 minut, stejný časový limit má každý student
na přípravu. Losované otázky se skládají ze tří částí pro aktuální studijní plán platný od ak. r. 2016/2017.
Zpravidla je ponecháno na volbě studenta, na kterou část otázky začne odpovídat nejdříve.



Předměty a okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou zveřejněny
https://kcr.vspj.cz/statni-zaverecne-zkousky/statni-zaverecne-zkousky.
Z obsahu těchto okruhů se připravují státnicové otázky.



Každý student, který bude obhajovat bakalářskou práci, si připraví elektronickou prezentaci (PowerPoint).
Tuto prezentaci si přinese s sebou v den obhajoby a v čase k tomu určeném (8:30) ji předá pověřené osobě
k nahrání do počítače ve zkušební místnosti. Prezentace musí být na flash disku. Doporučuji uložit
připravenou prezentaci dvěma způsoby (do e-mailu) pro případ nečekaných technických problémů.



Na obhajobu BP je vymezeno 20 minut. Při obhajobě se nejdříve, max. 10 minut, prezentuje (s využitím
počítače a dataprojektoru) obsah a význam práce. Je představen problém, který byl v BP řešen, použité
metody a především, k jakým výsledkům a doporučením autor dospěl. Doporučuji zaměřit se na to
nejdůležitější, protože 10 minut opravdu není příliš dlouhá doba. Pak následují odpovědi na otázky
vedoucího BP, oponenta, popř. dalších členů zkušební komise. Student má právo seznámit se s posudky
vedoucího i oponenta BP nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby. Proto je možné zařadit
případné
reakce
na náměty
v posudcích
již
na
závěr
do připravené
prezentace.
Student je povinen seznámit se s obsahem Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných
prací na VŠPJ.



Samozřejmostí je sváteční oděv, který odpovídá významu státních zkoušek.

Hodně úspěchů i štěstí při státních závěrečných zkouškách!

V Jihlavě, 1. srpna 2022

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
vedoucí Katedry cestovního ruchu
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