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Do 25. 10. 2019 musí student podat prostřednictví formuláře v IS návrh zadání BP.
Do 17. 2. 2020 musí student vygenerovat list zadání BP.
Do 17. 3. 2020 student vygenerovaný list zadání bakalářské práce vytiskne ve dvou
vyhotoveních a zajistí jeho podpisy u vedoucího odborné katedry a vedoucího bakalářské
práce. Podepsané zadání BP student odevzdá referentce příslušné odborné katedry. Listy
zadání mu jsou poté vráceny. Do tištěných bakalářských prací se vkládá originál zadání
s podpisy, v elektronické verzi musí být zadání naskenováno s podpisy.
Do 24. 4. 2020 (do 12:00) odevzdá student na sekretariátu katedry BP. BP budou odevzdány
ve dvou kopiích svázaných v tuhých deskách. Na hřbetě publikace bude uvedeno jméno a
příjmení autora společně s rokem obhajoby (orientace písma zdola nahoru). Před odevzdáním
vyvázané BP musí být uložena její elektronická verze ve formátu PDF v IS. Elektronická verze
musí být zcela totožná s tištěnou, což znamená, že v elektronické verzi musí být prohlášení
studenta naskenované s podpisem studenta. Pokud tak nebude učiněno, vyvázaná BP nebude
přijata. Odevzdání BP formou poštovní zásilky není přípustné. Za tyto úkony odpovídá student.
Do 3. 5. 2020 musí být provedena kontrola prací na plagiátorství systémem Thesis. Za tento
úkon zodpovídá vedoucí BP, u externích vedoucích koordinátor závěrečných prací.
Do 31. 5. 2020 musí být odevzdáno hodnocení BP od vedoucích a oponentů práce. Za tento
úkon odpovídají vedoucí a oponenti BP. Student má právo seznámit se s hodnocením
vedoucího i oponenta nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby BP.
Dne 18. 5. 2020 budou studentům v IS zveřejněny termíny pro státní závěrečné zkoušky. Od
tohoto dne se bude možné na vypsané termíny přihlásit.
Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 8. – 19. 6. 2020.

Harmonogram odevzdávání bakalářských prací a přihlašování na státní závěrečnou zkoušku
obor zdravotně sociální pracovník v LS 2019/2020 – září 2020






Do 25. 10. 2019 musí student podat prostřednictví formuláře v IS návrh zadání BP.
Do 17. 2. 2020 musí student vygenerovat list zadání závěrečné práce.
Do 17. 3. 2020 student vygenerovaný list zadání bakalářské práce vytiskne ve dvou
vyhotoveních a zajistí jeho podpisy u vedoucího odborné katedry a vedoucího bakalářské
práce. Podepsané zadání BP student odevzdá referentce příslušné odborné katedry. Listy
zadání mu jsou poté vráceny. Do tištěných bakalářských prací se vkládá originál zadání
s podpisy, v elektronické verzi musí být zadání naskenováno s podpisy.
Do 31. 7. 2020 (do 12:00) odevzdá student na sekretariátu katedry BP. BP budou odevzdány
ve dvou kopiích svázaných v tuhých deskách. Na hřbetě publikace bude uvedeno jméno a
příjmení autora společně s rokem obhajoby (orientace písma zdola nahoru). Před odevzdáním
vyvázané BP musí být uložena její elektronická verze ve formátu PDF v IS. Elektronická verze
musí být zcela totožná s tištěnou, což znamená, že v elektronické verzi musí být prohlášení







studenta naskenované s podpisem studenta. Pokud tak nebude učiněno, vyvázaná BP nebude
přijata. Odevzdání BP formou poštovní zásilky není přípustné. Za tyto úkony odpovídá student.
Do 9. 8. 2020 musí být provedena kontrola všech BP na plagiátorství systémem Thesis. Za
tento úkon zodpovídá vedoucí BP, u externích vedoucích koordinátor závěrečných prací.
Do 6. 9. 2020 musí být odevzdáno hodnocení BP od vedoucích a oponentů práce. Za tento
úkon odpovídají vedoucí a oponenti BP. Student má právo seznámit se s hodnocením
vedoucího i oponenta nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby BP.
Dne 24. 8. 2020 budou studentům v IS zveřejněny termíny pro státní závěrečné zkoušky. Od
tohoto dne se bude možné na vypsané termíny přihlásit.
V termínu od 14. 9. do 18. 9. 2020 budou probíhat státní závěrečné zkoušky.

V Jihlavě dne 13. 9. 2019
Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
vedoucí Katedry sociální práce

