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Studijní program: Evropská studia a diplomacie:  
Státní postupová zkouška z Evropské unie KPE/SPZEU 
Studijní program Mezinárodní vztahy a bezpečnost:  
Státní postupová zkouška z Mezinárodních vztahů KPE/SPZMV 
Studijní program Politologie:  
Státní postupová zkouška z Politologie KPE/SPZPO 
Studijní program Politická komunikace a marketing: 
Státní postupová zkouška z České politiky KPE/SPZČP 

Základní informace 

Zápis do Stagu: Každý/á student/ka má povinnost zapsat se v každém z programů, které na KPES 

studuje, ke Státní postupové zkoušce na začátku letního semestru přes Studijní agendu STAG pod 

názvem Státní postupová zkouška pro daný studijní program.  

Zkoušku mohou vykonat studenti/tky, kteří/ré splnili/ly požadavky pro ukončení kurzů v zimním i 

letním semestru daného akademického roku.1 

Vzhledem k epidemické situaci proběhne postupová zkouška v LS 2021 on-line na platformě Moodle 

vždy v rámci daného kurzu. Budou vypsány tři zkušební termíny. Náhradní termín může být vypsán po 

omluvě na základě zdravotních či jiných závažných důvodů; jejich posouzení a rozhodnutí o vypsání 

náhradního termínu je v pravomoci vedoucí katedry politologie a evropských studií.  

Formát zkoušky: 
Státní postupová zkouška má podobu písemného testu. Test může obsahovat otázky typu multiple 
choice (a, b, c, d), přičemž vždy pouze jedna odpověď je správná; dále otázky ve formátu open questions 
či doplňování.  
Test každé státní postupové zkoušky obsahuje celkem 20 otázek; časový limit pro splnění testu se může 
u jednotlivých předmětů lišit. Pro úspěšné vykonání státní postupové zkoušky z daného předmětu musí 
student dosáhnout 75 % správných odpovědí, tj. 15 bodů. 
Testy jsou sestavovány a vyhodnocovány komisí jmenovanou vedoucím katedry politologie a 
evropských studií. 
Bodové hodnocení: 
20,19 bodů – A  
18 bodů – B 
17 bodů – C 
16 bodů – D 
15 bodů – E 
14 a méně bodů – F 

 
1 Na základě Studijního a zkušebního řádu si může student/ka zapsat Státní postupovou zkoušku pouze jednou. 
V případě neúspěchu je mu/jí ukončeno studium. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte Studijní 
oddělení. 
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Termíny: 
Státní postupové zkoušky pro všechny studijní programy bakalářského stupně proběhnou vždy v jeden 
den.  
První termín (řádný): pátek 11. června 2021 
První opravný termín: pátek 25. června 2021 
Druhý opravný termín: pátek 27. srpna 2021 
 
Časový harmonogram průběhu Státních postupových zkoušek: 
9:00: Státní postupová zkouška z Evropské unie 
10:00: Státní postupová zkouška z Politologie 
11:00: Státní postupová zkouška z Mezinárodních vztahů 
12:00: Státní postupová zkouška z České politiky 
 
 

 

INSTRUKCE PRO VYKONÁNÍ DVOUSEMESTRÁLNÍCH ZKOUŠEK 
z předmětů Evropská unie 1,2; Mezinárodní vztahy 1,2; Česká politika 1,2; Politologie 1,2 

 
Pro: studenty/tky, kteří/ré mají zapsány předměty postupové zkoušky jako předmět typu B a chtějí 
jej ukončit zkouškou: je třeba mít zapsán předmět typu B ve formě dvousemestrální zkoušky (3 
kredity).  
 
Dvousemestrální zkoušky z jednotlivých předmětů probíhají ve stejných termínech a časech jako státní 
postupové zkoušky z daných předmětů. 
 
Termíny: 
Státní postupová zkouška pro všechny studijní programy bakalářského stupně a dvousemestrální 
zkoušky z daných předmětů proběhnou vždy v jeden den.  
První termín (řádný): pátek 11. června 2021 
První opravný termín: pátek 25. června 2021 
Druhý opravný termín: pátek 27. srpna 2021 
 
Časový harmonogram průběhu Státních postupových a dvousemestrálních zkoušek: 
9:00: Státní postupová zkouška z Evropské unie, Dvousemestrální zkouška 
10:00: Státní postupová zkouška z Politologie, Dvousemestrální zkouška 
11:00: Státní postupová zkouška z Mezinárodních vztahů, Dvousemestrální zkouška 
12:00: Státní postupová zkouška z České politiky, Dvousemestrální zkouška 
 
 
 


