
VYHLÁŠKA VEDOUCÍ KATEDRY ČESKÉHO JAZYKA 
č. 2/2022 

Vyhláška stanovuje nové zadání státní závěrečné zkoušky pro navazující 
studijní program  

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy 
(maior i minor) 

 

Na webových stránkách katedry českého jazyka (viz odkaz SZZ NMgr – 
výukové situace platné od 1. října 2022) jsou zveřejněny nové okruhy ke 
státním závěrečným zkouškám pro studenty, kteří zahájili studium 
v akademickém roce 2021/2022 (a ak. r. následujících), a přistoupí tak ke 
státní zkoušce nejdříve v letním období SZZ ak. r. 2022/2023.  

 

Pro studenty, kteří nastoupili ke studiu dříve než v ak. r. 2021/2022, jsou nadále v platnosti 
okruhy ke státním závěrečným zkouškám zveřejněné rovněž na stránkách katedry českého 
jazyka (viz odkaz SZZ NMgr – výukové situace platné od 1. října 2021). Pro tyto studenty 
současně zůstávají v platnosti Tematické okruhy z českého jazyka k součásti státní závěrečné 
zkoušky dvouletého navazujícího magisterského studia platné od 1. října 2019 (viz odkaz na 
webových stránkách katedry SZZk NMgr. - okruhy platné od 1. října 2019).  

Zda si uchazečka nebo uchazeč přejí být zkoušeni podle výukových situací, anebo podle staré 
podoby SZZ (tematické okruhy platné od 1. října 2019), sdělí zkušební komisi přímo před 
zahájením státní závěrečné zkoušky. 

 

Studenti si smějí (není to povinnost) ke zkoušce přinést portfolio s výchozími 
texty pro modelování alternativních výukových situací, příp. s dalšími 
výchozími materiály (herní atributy, nevyplněné pracovní listy apod.), na nichž 
mohou alternativní situace a postupy demonstrovat. Portfolio nesmí obsahovat 
žádné poznámky, které by vedly k řešení úlohy a které by se jakkoliv týkaly 
zadané otázky, a mohly by proto být vyhodnoceny jako nápověda, a to jak 
z didaktického, tak z oborového hlediska. 
 
Pokud chtějí studenti jev demonstrovat pomocí PPT prezentace, ukázek 
komunikátů z elektronických médií, audionahrávky, videoprojekce apod., budou 
mít komunikáty přepsané a jednotlivé slidy vytištěné. Z organizačních důvodů 
(rušení ostatních uchazečů) není možné během zkoušky zprovoznit jakoukoliv 
didaktickou techniku. 



 
Vzhledem k organizaci SZZ je třeba, aby bylo portfolio uspořádáno 
v kroužkovém pořadači osazeném jednoduše otevíratelnou mechanikou, a to tak, 
že jednotlivé materiály budou očíslovány vzestupně dle pořadí otázek v zadání. 
Materiály je možno vsadit do zakládacích plastových obalů, ale pouze je-li to 
nutné vzhledem k povaze materiálu. 
 
Po vylosování otázky uchazeč předloží výchozí materiál komisi ke kontrole. 
Pokud komise potvrdí nezávadnost materiálu, smí jej uchazeč použít při 
přípravě. Pokud komise shledá závadnost materiálu (např. úmyslné vepsání 
poznámek či indicie vedoucí k řešení otázky), může to být důvodem k ukončení 
zkoušky. 
 

Touto vyhláškou se ruší všechny vyhlášky předcházející, které se ke konání 
státních zkoušek navazujícího magisterského studia týkaly (1/2019, 1/2020, 
2/2020 a 1/2021). 

 
Praha 29. září 2022 
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prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 


