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Harmonogram odevzdávání závěrečných prací
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LS 2020/2021
•

Student musí nejpozději do termínu zahájení šestého semestru akademického roku bakalářského
studijního programu nebo čtvrtého semestru akademického roku navazujícího magisterského
programu v IS vygenerovat list zadání ZP. Do 8. 3. 2021 je třeba odevzdat 1 výtisk listu zadání
závěrečné práce (dále ZP) z Informačního systému VŠPJ (dále IS), podepsaný vedoucím ZP na
sekretariát katedry. Od 15. 3. 2021 bude list zadání ZP podepsaný od vedoucí katedry a připravený
tak k vyzvednutí na sekretariátu katedry.
Za tento úkon odpovídá student.

•

Rozhodne-li se student, ať už z jakéhokoliv důvodu, posunout si obhajobu ZP o jeden nebo více
semestrů, nahlásí tuto skutečnost vedoucímu své ZP nejpozději však do 6. 4. 2021. Vedoucí ZP zajistí
posun termínu v IS. Pozor, maximální skutečná doba studia v bakalářském studijním programu činí 4
akademické roky a v magisterském studiu 3 akademické roky (viz Studijní a zkušební řád VŠPJ, čl. 26,
odst. 4).

•

Do 10. 5. 2021 musí být nahrány do systému elektronické verze ZP:
1. elektronická verze ZP, ve které nejsou uvedeny podpisy vedoucího katedry, vedoucího ZP a
studenta.
2. list zadání včetně podpisů vedoucího katedry a vedoucího ZP a podepsané prohlášení studenta.
Za tyto úkony odpovídá student.

•

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

•

Student může podat do 5. 4. 2021 vedoucí katedry návrh na oponenta své ZP. Další změna takto
nahlášeného oponenta není možná. Není ale povinností studenta zvolit si oponenta. Pokud návrh
nepodá nebo bude navrhovaný oponent zamítnut, bude před odevzdáním ZP příslušnému studentu
oponent přidělen.

•

Do 4. 6. 2021 musí být odevzdáno hodnocení ZP od vedoucích a oponentů práce. Student má právo
seznámit se s hodnocením vedoucího i oponenta nejméně pět pracovních dnů před konáním
obhajoby ZP. Za tento úkon odpovídají vedoucí a oponenti ZP.

•

Od 21. 6. 2021 do 30. 6. 2021 budou probíhat státní závěrečné zkoušky.

V Jihlavě dne 8. 2. 2021
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