Vložení závěrečné práce do UIS a odevzdání závěrečné práce na
garantující ústav v LS 2019/2020
Vložení závěrečné práce do UIS (elektronická verze)
 Student je povinen vložit závěrečnou práci (bakalářskou i diplomovou) do UIS v souladu
se Směrnicí rektora č. 3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací.
 Do elektronické verze je nutno vložit zadání závěrečné práce bez podpisů z důvodu
ochrany osobních údajů (GDPR). Student může o zaslání zadání práce ve formátu PDF
požádat vedoucího práce.
Pozn.: S novým JVS došlo k úpravě formátu zadání v UIS, tzn. nebude přesná podoba
zadání práce v UIS a tištěné podobě, avšak obsah zadání shodný být musí.
 Ze stejného důvodu student nepodepisuje v elektronické verzi práce čestné prohlášení.
 Nejzazší termín pro vložení závěrečné práce do UIS je 5. 5. 2020. Termín je konečný –
aplikace v UIS bude po tomto datu automaticky uzavřena!
Odevzdání závěrečné práce na garantující ústav (tištěná verze)
 V závěrečné práci musí být vyvázané podepsané a orazítkované zadání (originál, případně
kvalitní kopie).
 Součástí závěrečné práce musí být podepsané čestné prohlášení (vzor dle SR č. 3/2018).
 Bez výše uvedených náležitostí nelze závěrečnou práci posuzovat a tedy ani předložit
komisi SZZ!
Diplomové práce
 Studenti odevzdají do 20. 5. 2020 na garantující ústav:
o 2x výtisk podepsané diplomové práce (v pevné vazbě),
o 5x teze.
 Garantující ústav předá do 22. 5. 2020 na děkanát:
o 1x výtisk diplomové práce,
o 1x podepsaný posudek oponenta,
o 1x podepsaný posudek vedoucího práce,
o 5x teze.
Pozn.: Posudek vedoucího práce a posudek oponenta se zadává výhradně v UIS.
Bakalářské práce
 Studenti odevzdají do 27. 5. 2020 na garantující ústav:
o 2x výtisk podepsané bakalářské práce (v pevné vazbě),
o 3x teze.
 Garantující ústav předá do 29. 5. 2020 na děkanát:
o 1x výtisk bakalářské práce,
o 1x podepsaný posudek oponenta,
o 1x podepsaný posudek vedoucího práce,
o 3x teze.
Pozn.: Posudek vedoucího práce a posudek oponenta se zadává výhradně v UIS.

Teze
Obsahuje titulní list a textovou část v rozsahu maximálně 2–3 stran, ve které je stručně vyjádřen
obsah, cíl, metody, výsledky a závěr práce (u bakalářské práce bez experimentu - cíl, obsah,
shrnutí rešerše a závěr). Teze postačí sešít kancelářskou sešívačkou.
Poznámky
 Formu obhajoby závěrečné práce (např. prezentace PowerPoint) stanoví předseda
příslušné komise SZZ.
 Podpůrné materiály a další dokumenty jako jsou:
o vzory titulních stran BP a DP (aktualizované dle nového JVS),
o pokyny a doporučení k psaní, úpravě a náležitostem závěrečných prací,
o informace o odložení zveřejnění závěrečné práce pro vedoucí závěrečných prací
a studenty,
o Směrnice rektora č. 3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací,
naleznete na webu fakulty: https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace.
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