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Do 18. 10. 2019 je třeba odevzdat 2 výtisky listu zadání BP (pro obhajobu v ZS 2018/19)
z Informačního systému VŠPJ (dále IS) na sekretariát katedry. Oba výtisky při odevzdání musí být
podepsány vedoucím BP. Od 25. 10. 2019 budou listy zadání BP podepsané vedoucí katedry opět
k dispozici studentům a připravené k vyzvednutí na sekretariátu katedry. Podepsané originály listu
zadání jsou součástí vyvázaných bakalářských prací. BP s kopiemi a scany listu zadání nebudou
přijaty k obhajobě.
Za tento úkon odpovídá student.



Rozhodne-li se student, ať už z jakéhokoliv důvodu, posunout si obhajobu BP o jeden nebo více
semestrů, nahlásí tuto skutečnost vedoucímu své BP nejpozději však do 1. 11. 2019. Vedoucí BP
zajistí posun termínu v IS. Maximální skutečná doba studia v bakalářském studijním programu je
uvedena ve Studijním a zkušebním řádu VŠPJ - čl. 26.



Do 22. 11. 2019 (do 12:00) musí být odevzdány všechny BP na sekretariát katedry. 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. Nebude-li tak učiněno,
vyvázané BP nebudou přijaty. Odevzdání BP formou poštovní zásilky není přípustné.
Za tyto úkony odpovídá student.



Po vložení BP do IS a jejich odevzdání na sekretariát katedry bude provedena kontrola prací na
plagiátorství systémem Thesis. Za tento úkon zodpovídá vedoucí BP.



Není povinností studenta zvolit si oponenta. Student může do 25. 10. 2019 podat vedoucímu své BP
návrh na oponenta. Oponenti navržení vedoucími BP budou schvalováni a jmenováni vedoucí
katedry. Pokud student návrh nepodá nebo bude navrhovaný oponent zamítnut, bude před
odevzdáním BP příslušnému studentu oponent přidělen.



Do 20. 12. 2019 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 2. 12. 2019 bude studentům v IS zveřejněno období konání SZZ. Přidělený termín své zkoušky se
každý student dozví prostřednictvím IS, a to nejpozději 5 pracovních dní před konáním zkoušky.



Od 7. 1. 2020 budou probíhat státní závěrečné zkoušky.

V Jihlavě dne 26. 9. 2019
RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
vedoucí Katedry cestovního ruchu

