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JAK SE KREATIVNĚ PRIPRAVIT NA STÁTNICE 
 
 Když jsem si vybrala pro svou práci toto nanejvýš aktuální a zajímavé téma, 
netušila jsem, že v Lidových novinách (6.6.2003) ještě před jejím dokončením najdu 
zajímavý přehled toho, kterak se je možné učit. Pokusím se tedy k bodům, které zde 
byly navrženy, dodat ještě některé další metody. 
 
CO TO PSALI V TĚCH LN? 
 Mezi různými tipy se zde vyskytuje grafické zpracovávání či ilustrování témat 
nebo polepování bytu lístečky, jejichž obsah se pak spojuje s umístěním. Rozumné 
se jeví rovněž kartičky, zejména pro učení v místech, kde není klid. Rozhodně 
souhlasit je třeba s citovanými tipy psychologů, podle nichž se nemá cenu učit, když 
člověk není v pohodě. K tomuto tématu viz také níže. 
 Zásadně nesouhlasit je v případě státnic nutné s variantou PQRST (preview – 
questions – reading – self-recitation – test). Tento postup je přijatelný v případě, že 
máte na zkoušku jednu knihu a týden času. 
 
JAK CHÁPAT STÁTNICE 
 Především je třeba si říci, že diplomová práce a státnice jsou rituál. Je to 
stresová situace, která má otestovat studentovu schopnost seriózně zparodovat 
vědecký text a předstírat porozumění danému oboru v souvislostech, jakož i jisté 
penzum poznatků. Nikdy nebude diplomka dokonalá, nikdy nemůžete umět všechno 
– kreativní je uvědomit si, že to vše velmi dobře vědí i vyučující. Státnice je hra na 
nervy a dekorum (míra dramatičnosti se liší dle nálady pedagogů), jakož i na 
schopnost demonstrovat strukturované myšlení. 
 Proto je správné před státnicemi nespat, nervovat se, propadat panice kvůli 
tomu, co vše neznám a neumím, že jsem ještě tuhle knihu chtěla prolistovat a tyhle 
výpisky přečíst… Bez toho by zkoušky nesplnily svůj účel. Je možné kreativně 
nervování vypustit, ale obávám se, že výsledný prožitek pak nebude dokonalý. 
 
CO SI POČÍT S… 
 Zde hodlám nastínit některé situace, které mohou nastat (nebo v mém případě 
přímo nastaly1), a jak je možné se s nimi vypořádat. 
 
Jaké prostředí na učení 
 Zde si netroufám radit. Někomu vyhovuje klid na chalupě a osvěžování se 
procházkami po lese, pro mě je jediným přijatelným místem pro stěhování informací 
z papíru do hlavy u počítače v mém pokoji. V době přípravy mě nesmí rušit hudba 
(tím méně televize), o lidech nemluvě. Ti by měli být 24 hodin denně na telefonu 
připraveni vyslechnout moje stresy, ale běda aby se zjevili doma a dožadovali se 
večeře. Zejména partnerské vztahy je třeba omezit na minimum – jistý doping ve 
formě sexu je ovšem možné doporučit, pokud na to vůbec jste s to mít myšlenky. 
Obzvláště zavrženíhodní bývají domácí mazlíčci, kteří obvykle chtějí venčit či 
ňuchňat zrovna v momentě, kdy se práce rozjela. Kreativní řešení je jejich export 
kamkoli. V případě rodinných příslušníků a kolejních spolubydlících (kteří mě naštěstí 
nepotkali) mohu doporučit buď útěk do té přírody či do jiných méně zalidněných 
                                                
1 Je možné, že v této práci příliš zjednodušeně vycházím z konkrétní školy, na níž jsem zkoušky 
skládala já, ale domnívám se, že tomu tak být nemusí. 
 



prostor, nebo klapky na uši. Jinak fakt nevím, jsemť v některých situacích 
misantropem. 
 Zábavy, odreagování a spánku jak komu libo. Za nekreativnější považuju učit 
se jen tehdy, když se cítím dobře, nebo v kritickém presu. V jiných momentech to 
nemá smysl: když jsem nervózní či nevyspalá, ale čas mě netlačí, jen čučím do 
stránek a mozek nepracuje; když jsem ale už tak vynervovaná, že nemůžu ani spát, 
je lepší se učit, adrenalin klesne, že jako se na věci pracuje, a třeba i ten mozek 
zabere… 
 Mně osobně také prospěly sázky, jež jsem uzavřela s několika lidmi ve svém 
okolí. jejich princip byl v tom, že když budu mít vyznamenání, prohraju – tedy že 
vlastně nemůžu dopadnout špatně: Buď sbalím červený diplom, nebo výhru. 
Bohužel, prohrála jsem, a tak o večeři už můj bankovní účet zchudl, teď musí ještě 
zatáhnout dovolenou. Ale jinak to byl opravdu fajn (a kreativní J) pocit, že den D 
nemůže dopadnout špatně… 
 Trochu krize je, když tělo vypoví službu. Kromě akutních onemocnění to může 
být taky alergie, astmatická dušnost, nespavost, chronická únava. Mě osobně z toho 
potkalo skoro všechno – nasadila jsem brutální kombinaci antialergik, anxiolytik, 
spasmolytik (místo hypnotik) a Semtextu (anžto nepiju kafe, musím kofein dopovat 
jinak), jakož i více než rok nepoužitých antiastmatik, a celé jsem to doplnila hypnózou 
a příležitostným přejídáním. Procházka růžovým sadem to nebyla, možná by něco 
sportu či autogenního tréninku pomohlo víc, ale přežila jsem. 
 
Průběžná příprava 
 Určitým způsobem se člověk na státnice chystá po dobu celého studia, a to 
především když skládá zkoušky. Kromě toho je ale možné si už při nástupu do studia 
(především např. dvouletého) vyzvednout státnicové otázky a povinnou literaturu, ty 
si rozdělit na určité časové úseky a v jejich rámci zaznamenávat vše přednesené do 
příslušných problémových okruhů a průběžně číst. 
 Pokud se toto nepovede (což je možné předpokládat), je třeba vše dohnat 
v posledních dnech před zkouškami. Já osobně velmi miluji metodu, že si seženu, 
povypůjčuju a nakopíruju co největší množství věcí, které stihnu sotva prolistovat – 
ale když se těmi publikacemi a listy obklopím a zakopávám o ně na každém kroku a 
sdílím s nimi lože, doufám, že se mi jejich obsah přestěhuje do hlavy. Velmi kreativní 
postup, jeho efektivitu ovšem neumím dokonale posoudit. 
 Povinnou literaturu a periodika je třeba alespoň vidět. Když u zkoušky řeknete 
„Ó ano, to je ta červená kniha co je v knihovně na třetí polici,“ budete vypadat, jako 
že jste ji chodil čítávat denně. Stejně tak znát název některých význačných kapitol 
nebo rubrik, zásadní téma jednoho z čísel časopisu apod. se může dosti hodit. Když 
už nic jiného… 
 Důležité je zkontrolovat s jistým předstihem, zda máte např. všechny zápisky 
z přednášek – možná jste je někomu půjčil a ani to nevíte, a den před termínem vám 
můžou zatraceně chybět. Kreativní řešení tohoto problému je mít notebook a psát si 
poznámky elektronicky, nebo aspoň znát někoho, kdo vám je obratem zašle. 
 
Číst, nebo vypisovat? 

V momentě, kdy zjistíte, že z materiálů stejně nezpracujete zdaleka všechno, 
je třeba se rozhodnout, jak s podklady zacházet. Pravděpodobnost, že se k nějaké 
publikaci vrátíte, není vysoká. Proto je rozumné si knihy srovnat a posoudit, které 
z nich jsou zásadní, které méně podstatné a které jsou v podstatě zbytné. (Ono 
v rámci tvoření těch souvislostí není bohužel zbytné nic, ale s tím operovat nelze.) 



Pokud je prvních méně, může se hodit právě je si vypsat, skupinu dvě přečíst a u 
třetích jen zaregistrovat název a autora. Pokud je prvních moc, zřejmě se 
nevyhnutelně slijí se skupinou dvě. 

Tuto variantu jsem zvolila já a nazvala jsem ji pracovně „nasávání souvislostí.“ 
Právě tímto čtením (často hraničícím s „čertovým mlýnkem“ kolegy Pálky) jsem 
dosáhla stavu, že jsem měla pocit, že vím, o čem je můj obor. (Jak mi vysvětlili dva 
moji pedagogové, je zcela normální, že tento stav netrvá více než 48 hodin po 
vykonání zkoušky.) Při následném zpracovávání okruhů jsem pak po knihách sahala 
jen při hledání konkrétní informace či kapitoly. 

Rozhodně vhodné je zkopírovat si od knih obsahy – pokud nejsou kapitoly 
nazvané stejně tajnosnubně jako u McLuhana, velmi vám pomohou v orientaci, o 
čem co asi tak přibližně je. 
 
Strukturace vědomostí 
 Někomu pomáhají obrázky, jinému kartičky či mapy, pro mě osobně je důležité 
zpracovat si vlastní výpisky. Pohled na státnicové okruhy zhuštěné na 40 stran mě 
dokáže opravdu uklidnit, i když to, že vím, že potřebný údaj mám na straně 6 vlevo 
nahoře, je stejně platné jako neznat ho vůbec. Pokud ale náhodou člověka neosvítí 
duch svatý… 
 Důležité je vnímat, že věci spolu souvisí, a proto ke každému okruhu 
připojovat odkazy na vše možné, k čemu se dá při případném dotazu utéct. 
Charakteristická úniková pole jsou chronologická dimenze, souvislost s technikou a 
vývojem společnosti, výklad jednotlivých pojmů, použitých v otázce. To by v tom byl 
čert, aby aspoň v něčem informace nenaskočily. Rozhodně si je na potítku na 
poznámkový list nějak strukturujte, pokud zkoušejícím nabídnete (rádoby)koherentní 
myšlenkový postup, je velmi pravděpodobné, že vás nebudou mučit na drobnostech. 
 Pro hledání souvislostí je také velmi vhodné vykonat jistý brainstorming, 
nejlépe s někým, kdo má zkoušky za sebou. Jeho asociace mohou ty vaše často 
nečekaně obohatit. Podobně může pomoci nějaká publikace, zvolená za osovou pro 
daný program (na mediálních studiích je to Média a společnost od tandemu 
Jirák+Köpplová, na Informačních studiích se mi podobným zatím jeví Vlasákův 
Světový informační průmysl), nebo něčí již vypracované poznámky. Obsah této 
publikace či poznámek kompletně přenesete do svého konceptu, a poté doplníte 
„nabrainstormovanými“ podněty. 
 Je ale nutné se připravit na to, že otázky se od okruhů diametrálně liší, a proto 
informace a souvislosti, navěšené na okruhy, je rozumné zkoušet spojovat podle 
různých pojmů. Někteří lidé (např. často dyslektici) mají s asociováním časově a 
geograficky (myšleno v rámci papíru) vzdáleného nečekaný problém – měli byste si 
ověřit, že to nejste vy, protože míra syntetizace širokého objemu dat u státnic vysoce 
překračuje jakoukoli zkoušku. 
 Podobně užitečné může být vypisování podle osob a termínů – když si uděláte 
rejstřík všeho, co při studiu potkáte, a budete si pečlivě zaznamenávat kontexty, opět 
vám vznikne plastický obraz řady netušených souvislostí.  

Rozhodně nevhodné je držet se strukturace podle vyučovacích předmětů, to je 
cesta do pekel. 
 
Kritická situace 
 Poznámku si asi zaslouží i to, co nepochybně upravuje nějaký Murphyho 
zákon: před zkouškami se velmi pravděpodobně odehraje/í nějaká/é katastrofa/y 
nebo zásadní věc/i, na které budete muset reagovat. Je třeba si říct, kde končí 



priorita zkoušky. Nemělo by se stát, že odmítnete pomoct nemocné babičce, 
s poukazem na to, že do státnic je méně než týden. Taková věc bude stresorem i pro 
vás („já tu chuděrku babičku neměla odmítat“), a navíc není zdravé nadřazovat 
zkoušku potřebnosti blízkého člověka. Na druhou stranu, není správné v souladu 
s vlastními ušlechtilými zvyky neodmítat pomoc s čímsi o víkendu před dnem D, 
protože člověk musí taky myslet na svůj pocit jistoty z přípravy. 
 Další kritickou situací může být moment přímo u zkoušky – zkoušející prohlásí: 
„ale tohle slyšet nechceme.“ To je okamžik, který si můžete jen těžko cvičně 
ozkoušet v plné ničivosti, ale je nutné s ním počítat. Nastává tu totiž situace, kdy 
můžete svou strukturu vyhodit z okna a vymýšlet, o co by tu vlastně mohlo jít. Panika 
je v ten moment proklatě riziková. Musíte umět vyčistit hlavu a opět si v duchu 
zopakovat otázku a nechat na mozku, ať něco vyplivne. Tohle se ovšem podle mě 
trénovat do jisté míry dá. 
 
CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
 Za podstatný – a velmi tvořivý – element přípravy ke státnicím považuju 
sebedůvěru. (Já mám kliku, že mě v ní podporovali všichni, ale chápu, že pro jiné to 
může být o dost těžší…) Uvědomovat si, že všechno, na co se mě mohou zeptat, už 
jsem někdy během končícího studia slyšel/a, viděl/a nebo četl/a, že to v mozku 
někde je a že si to v případě potřeby dokážu vybavit, a stále si to opakovat. Tohle je 
nejdůležitější pocit, který určí vystupování u zkoušek a do značné míry i jejich 
výsledek. Třeba i přesto, že na potítku toho na papíru přípravy moc nevznikne – 
uvolněné mysli i na pouhý náznak zkoušejících může naskočit košatá odpověď 
v okamžiku. 
 A ještě jedna věc je důležitá. Vyučující vás u zkoušek nechtějí potopit - když 
jste dobří, jen vás proklepnou, když nejste nic moc, udělají hodně pro to, aby nedošlo 
na propadnutí. Kromě výjimek, které jen potvrzují pravidlo, se na tenhle předpoklad je 
možné spolehnout. 
 No nejsou ty státnice vlastně pohoda2? J 
 

                                                
2 Za rok až 20 měsíců se k této větě nebudu hlásit, anžto budu mít opět před státnicemi. 


