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POZOR!      POZOR!     POZOR! 

 
V návaznosti na mimořádná opatřením Ministerstva zdravotnictví platí pro průběh obhajob 
kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek následující pravidla: 

 
1. Obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v prezenční podobě se 

mohou zúčastnit jen osoby, které v daném čase nemají nařízeno karanténní 
opatření, osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.). Tuto skutečnost doloží všichni přítomní 
(členové komise i studenti) předsedovi zkušební komise čestným prohlášením o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

2. Studentům je doporučeno dostavit se na obhajobu či státní závěrečnou zkoušku 
nejdříve 15 minut před jejím zahájením, ale je nezbytné dostavit se včas. 

3. Je třeba dbát na to, aby ani na chodbách nedocházelo ke kumulaci osob a byl  
dodržován bezpečný vzájemný rozestup všech zúčastněných min. 1,5 m po celou 
dobu konání obhajob a SZZk (včetně čekání, přípravy, zkoušení a vyhlášení). 

4. Při vstupu do zkušební místnosti jsou všichni přítomní povinni provést dezinfekci 
rukou přichystaným dezinfekčním prostředkem. 

5. V případě, že kdokoliv ze zúčastněných při obhajobě a státní závěrečné zkoušce patří 
k tzv. rizikové skupině ohrožené nákazou COVID-19, jsou všichni přítomní na jeho 
žádost povinni použít zakrytí úst a nosu vlastní ústní rouškou. 

6. Studenti používají během přípravy na státní závěrečnou zkoušku k psaní poznámek 
vlastní psací potřeby. Nebude moci být k dispozici žádné „erární“ pití, každý si tedy 
donese vlastní nápoj v uzavřené nádobě dle svých potřeb na celý průběh SZZk. 

7. Vyhlášení výsledků ústní části SZZk bude probíhat dvakrát během každého 
zkušebního dne. V době mezi individuálním dokončením zkoušky a vyhlášením 
výsledků je třeba dbát na dodržování pravidel (viz bod 3), v případě delšího časového 
úseku je studentům doporučeno opustit budovu.  

8. Po skončení státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledků je student povinen 
neprodleně opustit prostory fakulty . 

 

POZOR!      POZOR!     POZOR! 



Úterý 12. 1. 2021 
Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia – obhajoby BDP, MDP 
 
Místo:   uč. 2.22 
Komise:  předseda: doc. P. Orság 

členové:  doc. D. Bína, dr. M. Foret, dr. P. Foretová, dr. K. Páral                   
                         

Rozpis: Dostavte se nejdříve 10 min před začátkem Vaší zkoušky 
 
čas diplomant vedoucí práce oponent 

10:00–10:20                                     A. Skopalová                              Ing. Zatloukal Mgr. Holešovský 

10:20–10:50           M. Posejpalová dr. Jansová doc. Bína 

10:50–11:20           T. Škrnová doc. Bína dr. Foret 

 

 

 

Mediální studia, Kulturální studia – písemná část SZZk 
 
Místo:   uč. 1.21 
Komise:   

předseda: doc. P. Orság 
členové:  doc. D. Bína, dr. M. Foret, dr. P. Foretová 

 
13:00–15:00 MeS jednoobor: Bučková, Čandová, Malečková 

KuS jednoobor: Posejpalová 
 

13:00–14:00 KuS dvouobor: Petříková 
 

 

 

 

 

 

 

 



Žurnalistika – ústní část SZZk 
 
Místo:   uč. 2.23, 2.22 
Komise:  předseda: doc. P. Orság 

členové:  doc. D. Bína, dr. M. Foret, dr. V. Jílek, dr. P. Foretová, 
                        dr. K. Páral, Mgr. V. Bartalosová, Mgr. Z. Sloboda 
 

Rozpis: Rozpis: Dostavte se nejdříve 10 min před začátkem Vaší zkoušky, po splnění všech 
částí musíte opustit budovu a vyhlášení proběhne po skončení SZZK. 
 

Teoretická část: 
 

čas  zkoušení příprava 

12:20–12:40  S. Eisenreichová 

12:40–13:00 S. Eisenreichová B. Genserová 

13:00–13:20 B. Genserová D. Nováková 

13:20–13:40 D. Nováková A. Himmelová 

13:40–14:00 A. Himmelová M. Zábrodský 

14:00–14:20 M. Zábrodský A. Navrátilová (ZKMS) 

14:20–14:30 A. Navrátilová (ZKMS)  

 

Praktická část: 
 

12:40–13:00 A. Himmelová dr. Páral 

13:00–13:15 T. Hrubá specializace 

13:15–13:35 S. Eisenreichová dr. Páral 

13:35–13:55 B. Genserová dr. Páral 

13:55–14:15 D. Nováková dr. Páral 

 
 
14:45     vyhlášení výsledků ústní části 
 
 
 
 



Středa 13.1.2021 
Mediální studia, Kulturální studia – ústní část SZZk 
 
Místo:   uč. 2.23 
Komise:  předseda: doc. P. Orság 

členové:  doc. D. Bína, dr. M. Foret, dr. P. Foretová 

 

Rozpis: Dostavte se nejdříve 10 min před začátkem Vaší zkoušky, po splnění všech částí 
musíte opustit budovu a vyhlášení proběhne po skončení dopoledního a pak odpoledního 
bloku SZZK. 
 
 
 

čas                  
   

zkoušení příprava 

8:00–9:00  L. Bučková (MSj) 

9:00–10:00 L. Bučková B. Čandová (MSj) 

10:00–11:00 B. Čandová K. Malečková (MSj) 

11:00–12:00 K. Malečková  

12:00 vyhlášení výsledků dopoledního bloku 

12:00–13:00 polední pauza M. Posejpalová (KSj) 

13:00–14:00 M. Posejpalová T. Petříková (KSd) 

14:00–14:30 T. Petříková K. Koleňáková (TAPSM, TASM) 

14:30–15:00 K. Koleňáková A. Kamír (TAPSM) 

15:00–15:15 A. Kamír  

15:30 vyhlášení výsledků odpoledního bloku 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


