
 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Z BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ 
Počínaje lednem 2018 se mění metoda plnění Státní závěrečné zkoušky (SZZk) v oboru Bezpečnostní 

studia. Reformovaná SZZk se skládá ze dvou částí: 

A) Písemná část – zkouška z oborových znalostí 

B) Ústní část – obhajoba diplomové práce 

 

PÍSEMNÁ ČÁST 
Písemná část SZZk je organizovaná přes systém Moodle UK. Technické informace k registraci do 

systému Moodle budou zaslány studentům, kteří se přihlásily na termín SZZk, krátce před jejím 

konáním. 

Zkouška se skládá z tří krátkých esejů (po 400-500 slovech), jejichž zadání odpovídá tematickým 

okruhům uvedeným ve studijním plánu studenta. 

Dílčí zkoušky pro studenty zapsané do studia v roce 2013 a dříve 

a) Teorie bezpečnosti - tato esej by měla aplikovat některý z konceptů, které jsou probírány v 

kurzech, na současný bezpečnostní problém. 

b) Soudobé bezpečnostní hrozby  

c) Problematika související s tématem diplomové práce 

Dílčí zkoušky pro studenty zapsané do studia v letech 2014 a 2015 

a) Teorie bezpečnosti, konfliktů a strategických studií - tato esej by měla aplikovat některý z 

konceptů, které jsou probírány v kurzech, na současný bezpečnostní problém. 

b) Soudobé bezpečnostní hrozby  

c) Bezpečnostní a obranná politika – v této eseji by student měl představit existující politiky a 

navrhnout vlastní politická doporučení. 

Dílčí zkoušky pro studenty zapsané do studia v roce 2016 a později 

a) Teorie a koncepty bezpečnosti - tato esej by měla aplikovat některý z konceptů, které jsou 

probírány v kurzech, na současný bezpečnostní problém. 

b) Regionální bezpečnost  

c) Konfliktní a strategická studia a bezpečnost a technologie 

 

Zadání esejů se budou týkat hlavních témat probíraných v rámci povinných předmětů. Eseje nemusí 

přímo odkazovat na akademickou literaturu, nicméně student by se měl pokusit prezentovat 

konkrétní znalosti o literatuře, autorech a konkrétních teoriích a konceptech. 

Důležité upozornění: Při zkoušce není povoleno používat jakékoli pomůcky a zdroje informací 

(poznámky, knihy, články apod.). Eseje budou psány přímo do Moodlu, používání jakéhokoli jiného 

programu či internetových stránek bude zakázáno.  

 



 

ÚSTNÍ ČÁST (OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE) 
Obhajoba diplomové práce bude trvat celkem 30 minut, které budou rozděleny na tři desetiminutové 

části: 

1) Student představí svou diplomovou práci – výzkumné cíle, výzkumnou strategii a výsledky 

2) Stručné představení oponentských posudků a studentova reakce na připomínky oponentů. 

Oponentské posudky student obdrží nejpozději týden před konáním obhajoby 

3) Doplňkové otázky od členů zkušební komise 

Při obhajobě může student používat připravené poznámky a další materiály (včetně diplomové práce 

samotné). Použití PP prezentace nebude možné.  

Bližší informace k času a místu konání ústní zkoušky budou sděleny po úspěšném přihlášení na termín 

SZZk. 


