
Změny ve výuce matematiky, statistiky a analýzy dat pro stávající studenty oborů SOSA, SOSP a 

PVP 

V souvislosti s úpravou výuky předmětů zaměřených na matematiku, statistiku a analýzu dat (dochází 

k částečnému přeskupení předmětů a z původních čtyř předmětů budou nově jen tři) jsou dále 

vysvětleny praktické dopady pro studenty. 

1. Studenti, kteří nastoupili do prvních ročníků v akademickém roce 2015/2016 a dříve 

a. SOSA, SOSP 

 

a. Pokud již absolvovali (či v zimním semestru 2016/2017 absolvují) všechny povinné 

předměty, tj. Základy logiky a matematiky (JSB035) Statistika I (JSB017), Statistika II 

(JSB018) a Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS (JSB029) změna se jich 

netýká. Po splnění všech povinností mohou složit státní zkoušku z analýzy dat. 

b. Pokud některý z předmětů nemají, pak musí studovat předměty s nimi záměnné, 

konkrétně takto: 

i. Student, který nemá ani jeden ze čtyř předmětů absolvuje tři nové 

předměty (viz. popis níže v části 2. pro nově nastoupivši studenty). 

ii. Student, který má splněn jen předmět Základy logiky a matematiky 

(JSB035) studuje dále předměty: JSB535 Úvod do statistiky a JSB537 

Analýza dat v SPSS. Po splnění těchto povinností může složit státní zkoušku 

z analýzy dat. 

iii. Student, který má splněn předmět Základy logiky a matematiky (JSB035) a 

Statistiku I (JSB017) a nemá splněnou Statitiku II (JSB018) a/nebo nemá 

splněny Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS (JSB029)) studuje dále 

předmět: JSB537 Analýza dat v SPSS. Po splnění této povinnosti může složit 

státní zkoušku z analýzy dat. 

b. PVP 

a. Pokud již absolvovali oba povinné předměty, tj. Statistika I (JSB017) a Statistika II 

(JSB018) změna se jich netýká.  

b. Pokud některý z předmětů nemají, pak musí studovat předměty s nimi záměnné, 

konkrétně takto: 

i. Student, který nemá ani jeden z obou předmětů absolvuje dva nové 

předměty (viz. popis níže v části 2. pro nově nastoupivši studenty). 

ii. Student, který má splněn jen předmět Statistika I (JSB017) studuje dále 

předmět: JSB538 Analýza dat v SPSS.  

 

Základní záměnnosti jsou tedy tyto: 

JSB536  Základy logiky a matematiky  ZÁMĚNNÉ ZA JSB035  Základy logiky a matematiky  

     

JSB535  Úvod do statistiky ZÁMĚNNÉ ZA JSB017  Statistika I  

     

JSB537  Analýza dat v SPSS 

ZÁMĚNNÉ ZA JSB018  Statistika II  

   JSB029  Základy analýzy kvantitativních dat 
a SPSS 
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2. Studenti, kteří nastupují do prvních ročníků v akademickém roce 2016/2017 

a. SOSA a SOSP 

Tito studenti mají jako povinné tyto tři předměty (nadto by měli předměty studovat v pořadí 

uvedeném v tabulce): 

 

JSB536  Základy logiky a matematiky  Bude vyučován od ZS 2016/2017 Zkouška, 4 kredity 

JSB535  Úvod do statistiky Bude vyučován od LS 2016/2017 Zkouška, 5 kreditů 

JSB537  Analýza dat v SPSS 
Bude vyučován od ZS 2017/2018 Zkouška, 6 kreditů 

 

 

b. PVP 

Tito studenti mají jako povinné tyto dva předměty: 

JSB535  Úvod do statistiky 
Bude vyučován od LS 2016/2017 Zkouška, 5 kreditů 

JSB538  Analýza dat v SPSS 
Bude vyučován od ZS 2017/2018 Zápočet, 5 kreditů 
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