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Aktualizovaný a dopln ný výtah ze Sd lení d kana . 8/2011
Odevzdávání záv re ných prací
em u itel m a student m kon ících ro ník
Up esn ní harmonogramu letního semestru akademického roku 2011/2012
1. Studenti v ech studijních obor bakalá ských a magisterských studijních program , kte í
v akademickém roce 2011/2012 splní v echny podmínky pro konání státní záv re né zkou ky
(studenti kon ících ro ník ) a podali si ve stanoveném termínu (nejpozd ji do 24.2. 2012) na
studijním odd lení písemnou p ihlá ku (formulá je k dispozici na webových stránkách) ke státní
záv re né zkou ce konané podle harmonogramu v letním termínu ( ervnu) akademického roku
2011/2012:
⇒ bakalá ské práce u obor bakalá ských studijních program musí být odevzdány vedoucímu
práce v trojím vyhotovení nejpozd ji do 13.4. 2012;
⇒ diplomové práce u obor magisterských studijních program musí být odevzdány vedoucímu
práce v trojím vyhotovení nejpozd ji do 27.4. 2012;
⇒ studenti v ech obor bakalá ských i magisterských studijních program odevzdají na
studijním odd lení 2x teze bakalá ské nebo diplomové práce nejpozd ji do 27.4. 2012.
2. Bakalá ské a diplomové práce
⇒ musí být vyti ny jednostrann ;
⇒ studenti odevzdají na katedry 4 vyhotovení bakalá ské nebo diplomové práce,
z toho 3 svázané (minimáln 2 vyhotovení v tvrdých deskách) a 1 vyhotovení
v elektronické podob (nejlépe na CD-ROM) v jednotném formátu .pdf. P evod prací
z formátu .doc do formátu .pdf je mo ný na v in po íta ových u eben a studoven, nebo na
Bobíku, kde je na po íta ích nainstalován program Open Office.
⇒ student je povinen vlo it p ed odevzdáním vedoucímu záv re nou práci elektronicky
do systému STAG z d vodu zve ej ování záv re ných prací po adovaného zákonem.
Podrobné instrukce pro zve ejn ní jsou na webových stránkách fakulty a univerzity:
http://www.jcu.cz/education/zverej_kvalif_praci/. Bez tohoto zve ejn ní nebude student
ipu n k státní záv re né zkou ce.
3. Katedry p edají na studijní odd lení:
⇒ 1 vyhotovení bakalá ské práce (svázané v tvrdých deskách) spolu s posudky vedoucího
práce a recenzenta nejpozd ji do 4.5. 2012;
⇒ 1 vyhotovení diplomové práce (svázané v tvrdých deskách) spolu s posudky vedoucího
práce a recenzenta nejpozd ji do 11.5. 2012.
Katedry uchovají v dy 1 vyhotovení bakalá ské nebo diplomové práce v elektronické podob ve
své knihovn nebo na svém sekretariátu a p ekontrolují správné vlo ení záv re ných prací do
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STAGU ke zve ejn ní. V p ípad nesrovnalostí informují neprodlen studijní odd lení
nebo prod kana pro pedagogickou innost.
4. Posudky vedoucích a recenzent bakalá ských nebo diplomových prací budou vyhotoveny na
originálních formulá ích Zem lské fakulty, které jsou dostupné na webových stránkách
fakulty v sekci „Informace pro studující“ – „Formulá e a dokumenty“.
Návrh klasifikace práce probíhá podle Studijního a zku ebního ádu Jiho eské univerzity
v eských Bud jovicích l. 15 odst. 5, kdy 1 znamená navr ený stupe „výborn “, 2 znamená
navr ený stupe „velmi dob e“, 3 navr ený stupe „dob e“ a 4 p edstavuje navr ený stupe
„nevyhov l(a)“.
Posudky a výsledky obhajoby budou zve ej ovány dle § 47b zákona . 111/1998 Sb. Katedry
vlo í do 11.5. 2012 posudky vedoucího práce a oponenta v elektronické podob do databáze pro
zpracování v programu STAG (Absolvent – Vysoko kolské kvalifika ní práce – Soubory).
5. Vedoucí bakalá ských prací a diplomových prací seznámí jejich autory (studenty) s posudkem
vedoucího práce a s posudkem recenzenta nejpozd ji 5 dn p ed termínem konání státní
záv re né zkou ky. Rovn povinností studenta je seznámit se ve stanoveném termínu s t mito
posudky.
6. Auto i bakalá ských prací a diplomových prací zpracují písemné odpov di na p ipomínky a
otázky obsa ené v posudcích vedoucího práce a recenzenta a p edají je zku ební komisi pro
státní záv re né zkou ky v den jejího konání.
7. Pro studenty v ech obor bakalá ských a magisterských studijních program , kte í
v akademickém roce 2011/2012 splní v echny podmínky pro konání státní záv re né zkou ky a
podali si p ihlá ku ke státní záv re né zkou ce v letním termínu ( ervnu) akademického roku
2011/2012, je:
⇒ mezní termín zápo
a zkou ek: 18.5. 2012;
⇒ tito studenti odevzdají na studijní odd lení výkaz o studiu na vysoké kole (index) ihned po
slo ení v ech zápo
a zkou ek, nejpozd ji do 21.5. 2012.
Pro studenty kon ících ro ník , kte í si nepodali p ihlá ku ke státní záv re né zkou ce v letním
termínu ( ervnu) akademického roku 2011/2012 (resp. nesplní ve stanoveném termínu, tj. do
18.5. 2012, v echny podmínky pro konání státní záv re né zkou ky), je:
⇒ mezní termín zápo
za letní semestr a zkou ek za akademický rok 2011/2012: 31.8. 2012.
7. Pro provedení kontroly spln ní v ech podmínek pro konání státní záv re né zkou ky studijním
odd lením fakulty:
⇒ katedry (odpov dný pracovník katedry za vkládání výsledk zápo
a zkou ek) zajistí
naeditování výsledk zápo
a zkou ek ze v ech p edm
zaji ovaných katedrou
v akademickém roce 2011/2012 – zápo
u p edm
kon ících jen zápo tem a výsledk
zkou ek u p edm
kon ících zkou kou, resp. zápo tem a zkou kou – s datem jen do
18.5. 2012 v etn , a to nejpozd ji do 21.5. 2012 do 12 hodin;
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