
Státní závěrečná zkouška (SZZ) ze specializace Studia současných společností  

probíhá ve dvou fázích, písemné a ústní. V první písemné části studenti a studentky nejprve 

připraví text, v němž demonstrují schopnost aplikovat sociálně-vědní výkladové rámce při 

interpretaci aktuálních společenských problémů a témat. Daný text budou diskutovat při ústní 

zkoušce. 

Text a rozprava nad ním budou odrážet teorie a koncepty diskutované v následujících 

povinných kurzech specializace: Gender a společnost, Digital Sociology, Média a společnost, 

Aktuální otázky migrací, Sociální stratifikace a nerovnosti, Úvod do politické sociologie. 

Cílem této části SZZ nebude testování faktografických znalostí z daných předmětů, ale 

schopnost využít pojmů a konceptů z daných kurzů k ucelenému pojednání o vybraném 

tématu. 

Konkrétně bude zkouška probíhat následovně: Po registraci ke SZZ (nejpozději 3.5.) bude 

všem nejpozději 5. května 2022 zaslána na fakultní emailovou adresu nabídka dvou 

možných témat. Do 48 hodin po zveřejnění tématu se všichni registrovaní ke SZZ musí k 

jednomu ze dvou témat povinně přihlásit. Pokud tak někdo neučiní, bude mu téma přiděleno. 

Přihlášení se ke zvolenému tématu studenti provedou přes Moodle, a to na odkazu, který 

obdrží spolu s nabídkou témat.  

Studenti poté samostatně vypracují text, který odevzdají do Moodle do 31. května 2022. Text 

bude zpracován formou eseje v rozsahu cca 1500 slov + bibliografie. Text může být 

připraven v českém, slovenském i anglickém jazyce. Ústní zkouška proběhne 7. června 2022 

a bude vedena formou rozpravy nad daným textem. Zpětnou vazbu k eseji s doplňujícími 

otázkami studenti a studentky obdrží spolu s otázkami k dalším dvěma okruhům SZZ před 

jejím uskutečněním. Při ústní zkoušce jednak stručně představí hlavní argument rozvíjený v 

textu a zároveň budou reagovat na doplňující otázky členů komise. Pomínkou zpracování 

eseje je zohlednění konceptuálního a teoretického aparátu přinejmenším tří ze šesti 

povinných kurzů.  

Důležité termíny: 

3. 5. 2022: registrace ke SZZ 

5. 5. 2022: vyhlášení dvou témat písemné části SZZ / státnicové eseje  

7. 5. 2022: oznámení volby tématu státnicové eseje v Moodle 

31. 5. 2022: odevzdání textu do složky v Moodle 

 


