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Harmonogram
odevzdávání bakalářských prací (BP)
a přihlašování na státní závěrečné zkoušky (SZZ)
Finance a řízení
akademický rok 2020/2021
Všichni studenti pátého semestru studia musí po konzultaci s vedoucí(m) bakalářské práce
vytvořit návrh zadání své bakalářské práce. Vedoucí práce poté vloží dohodnutý název a cíl
BP do IS, a to nejpozději do konce pátého týdne výuky semestru – tj. do 25. 10. 2020.
List zadání je součástí vyvázané bakalářské práce.
Studenti, kteří budou v letním semestru akademického roku 2020/2021 v šestém semestru
svého studia, musí nejpozději do termínu zahájení šestého semestru akademického roku (tj.
do 22. 2. 2021) v informačním systému vygenerovat list zadání BP.
Termíny pro odevzdání jednoho výtisku BP v pevné vazbě na sekretariát katedry
ekonomických studií a elektronické verze do informačního systému jsou uvedeny níže
v tabulce – za odevzdání odpovídá student. Součástí svázané práce je i zadávací list a
prohlášení podepsané studentem.
Odevzdání závěrečných prací, které budou obhajovány v červnu či červenci 2021, bude
probíhat pouze v elektronické podobě. Tištěná podoba závěrečné práce nebude
vyžadována. Student je povinen informovat sekretariát katedry o odevzdání práce v
elektronické podobě.
Termíny

Obhajoby
leden/únor
2021
Odevzdání jednoho výtisku BP Do 14. 12. 2020
v pevné vazbě1 na sekretariát KES a do 12:00
také odevzdání dvou souborů do IS: a)
elektronickou
verzi BP (tato verze bude veřejná), ve
které není uveden podpis studenta u
prohlášení, b)
podepsané prohlášení studenta a
případně celá neveřejná část BP
Provedení kontroly BP a odeslání do Do 18. 12. 2020
Theses (zodpovědnost: vedoucí BP)
Vyplnění procenta shody do IS Do 23. 12. 2020
(zodpovědnost: vedoucí BP)
Odevzdání posudků BP (vedoucí BP, Do 11. 1. 2021
oponent BP)
Zveřejnění termínů SZZ a přihlašování Od 14.12.2020
na SZZ
Období SZZ
25. 1.12. 2. 2021

Obhajoby
červen 2021

Obhajoby
září 2021

Do 3. 5. 2021
Do 12. 7. 2021
do 12:00 – pro do 12:00
obhajoby
červen
či
červenec 2021
se odevzdává
práce pouze
v elektronické
podobě.
Do 7. 5. 2021
Do 19. 7. 2021
Do 12. 5. 2021 Do 26. 7. 2021
Do 28. 5. 2021 Do 23. 8. 2021
Od 3.5.2021

Od 30.6.2021

14. 6.4. 7. 2021

13. 9.19. 9. 2021

Jihlava 1. 9. 2020
1

Neplatí pro obhajoby v červnu či červenci 2021. Pro tento termín se odevzdává práce pouze v elektronické
podobě.
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Dne 17. 2. 2021 byl harmonogram aktualizován v souladu s novou směrnicí pro vedení,
vypracování a zveřejňování závěrečných prací na Vysoké školy polytechnické Jihlava (SP č.
1/2021), účinnou od 15. 2. 2021.
Dne 9. 4. 2021 byl harmonogram aktualizován v souladu s RP 6/2021.
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