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Do 9. 11. 2020 je třeba odevzdat na sekretariát katedry list zadání bakalářské práce (dále BP)
vytištěné z Informačního systému VŠPJ (dále IS), podepsaný vedoucím BP. Od 23. 11. 2020 bude list
zadání BP podepsaný vedoucím katedry připravený k vyzvednutí na sekretariátu katedry. Podepsaný
originál listu zadání je součástí druhého elektronického souboru odevzdávaného do IS. Za popsaný
úkon odpovídá student.



Rozhodne-li se student z jakéhokoliv důvodu posunout si obhajobu BP o jeden nebo více semestrů,
nahlásí tuto skutečnost vedoucímu své BP (v případě externího vedoucího administrátorovi katedry
PaedDr. Smrčkovi, Ph.D.) nejpozději do 9. 11. 2020. Vedoucí BP zajistí posun termínu v IS.



Student může podat do 9. 11. 2020 vedoucímu katedry návrh na oponenta své BP. Není ale
povinností studenta zvolit si oponenta. Pokud návrh nepodá nebo bude navrhovaný oponent
zamítnut, bude před odevzdáním BP příslušnému studentu oponent přidělen.



Do 16. 12. 2020, (do 12:00 hodin), musí být odevzdán vázaný výtisk BP na sekretariátu katedry
(pokud vzhledem k epidemiologické situaci nebude určeno jinak, informace vzkazem v IS), BP
bude odevzdána 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
uloženy elektronická verze BP ve formátu PDF v IS dle Směrnice pro vedení závěrečných prací.
Za tyto úkony odpovídá student.



Po vložení všech BP do IS bude provedena kontrola prací na plagiátorství systémem Thesis. Za tento
úkon zodpovídá vedoucí BP.



Do 20. 1. 2021 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.



Státní závěrečné zkoušky budou probíhat 8. 2. až 12. 2. 2021. Nejpozději 20. 1. 2021 v 9:00 budou
studentům v IS zveřejněny konkrétní termíny týdnů pro státní závěrečné zkoušky. Od tohoto dne
bude možné se na vypsané termíny přihlásit.
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