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DIPLOMOVÉ SEMINÁŘE 
• Řešitelský tým pod vedením prof. Marcela Arbeita 

z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP připravil 
cyklus seminářů a workshopů, jejichž cílem je 
seznámit studenty s formálními požadavky na 
vypracování diplomové, popř. disertační práce. Jsou 
realizovány v rámci řešení projektu „Literatura a film 
bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním 
prostoru“ (CZ. 1.07/2.3.00/20.0150) financovaného 
Evropským sociálním fondem.  

• Cyklus je otevřen všem studentům 
a akademickým pracovníkům, vhodný je zejména 
pro studenty a akademické pracovníky všech 
filologických a uměnovědných oborů. Za jeho 
absolvování lze získat kreditní ohodnocení a lze jej 
zapisovat jako diplomový seminář (KAA/BAD1 
a KAA/MAD1).  

• Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

 



PROGRAM SEMINÁŘŮ 
27. února: Formální požadavky na bakalářskou a magisterskou 

diplomovou a doktorskou práci, zadání přihlášky, metodologie, 
formát práce, jazyk práce, proces kontroly postupu práce, editace 
a korektura práce, odevzdání diplomové práce, časový 
harmonogram, volba tématu a jeho formulace, zavěšení do stagu 
(přednáší Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.) 

• 12. března: Vědecká práce – styl akademického psaní, stylistika, 
jak se vyhnout nejčastějším chybám při strukturování textu 
(přednáší Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.) 

• 19. března: Citační normy, bibliografie, práce s prameny 
a jejich dokumentace, ověřování zdrojů, citace a parafráze 
(přednáší prof. Marcel Arbeit, Dr., a Mgr. Roman Trušník, Ph.D.) 

• 16. dubna: Plagiátorství v odborných textech (přednáší PhDr. 
Matthew Sweney) 

• 30. dubna: Zdroje pro diplomovou a doktorskou práci, 
knihovny, elektronické databáze, meziknihovní výpůjční služba 
(MVS), práce se zdroji, způsoby práce se zdroji (přednáší 
doc. Zdeněk Pechal, CSc.) 

• Semináře a workshopy se konají v učebně č. 15 (3.49) Katedry 
anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta – zadní trakt, 2. 
patro naproti výtahu) vždy od 16.45 do 18.15 hod.  

• Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 



PROGRAM 27.2. 
Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. 

• Dokumenty, normy a předpisy, 
kterými se řídí bakalářské, diplomové 
a dizertační práce 

• Formální požadavky 

• Vyplnění zadání práce 

• Strukturace práce 

• Odevzdání práce 

• Obhajoba 
     

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 



E-LEARNINGOVÁ 
PODPORA 

• VEŠKERÉ DOKUMENTY A 
PODKLADY JSOU K DISPOZICI 
NA MOODLU KAA, 

• https://www.moodle.anglistika.u
pol.cz 

• PŘÍSTUPOVÉ HESLO DO KURZU 
DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ LITERÁRNÍ 
A KULTURNÍ (BAD1/MAD1) JE: 

   THESIS 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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DOKUMENTY, NORMY, PŘEDPISY 
• STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 
ze dne 1. července 2011 

• směrnice děkana FF UP k provedení 
studijního a zkušebního řádu UP ze dne 
1.7.2011 - SD-1/2012 

• Souhlas se zkrácením lhůty pro seznámení 
studenta s posudky své BP/DP* 

• Specifické požadavky jednotlivých kateder 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

 • Článek 25  

• Státní závěrečná zkouška  

• 1. Studium ve studijním programu je řádně ukončeno 
podle § 45 odst. 3 a § 46 odst. 3 zákona státní 
závěrečnou zkouškou. V případě magisterského 
studijního programu, s výjimkou programu v oblasti 
lékařství, veterinárního lékařství a hygieny, je 
součástí státní závěrečné zkoušky obhajoba 
diplomové práce. V případě bakalářského studijního 
programu je zpravidla součástí státní závěrečné 
zkoušky obhajoba bakalářské práce.  

• 2. Student může vykonat státní závěrečnou zkoušku 
včetně obhajoby diplomové či bakalářské práce až 
poté, co splnil všechny podmínky stanovené studijním 
oborem a popřípadě též směrnicí děkana.  

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

• Článek 25  

• Státní závěrečná zkouška  

• 6. Pokud je některá z částí státní 
závěrečné zkoušky klasifikována 
stupněm F, je celkový výsledek státní 
závěrečné zkoušky klasifikován 
„nevyhověl“.  

• 7. Státní závěrečnou zkoušku či její 
část lze v případě neúspěchu opakovat 
nejvýše dvakrát,  

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

• Článek 10  

• Státní závěrečná zkouška (SZZK)  

• 1) SZZK se skládá z odděleně klasifikovaných součástí, které se 
konají dle akreditace studijního oboru. Všechny součásti SZZK jsou 
veřejné.  

• Přihlášení k SZZK a odhlášení z SZZK  

• 7) SZZK nebo její součásti je možné skládat v řádném (leden a 
květen/červen) nebo opravném (září) termínu dle schváleného 
harmonogramu pro daný akademický rok a jeho aktualizace na 
příslušné katedře. Opravný termín SZZK je vyhrazen pouze jako:  

• a) opravný termín SZZK pro studenty, kteří neuspěli v řádném 
termínu;  

• b) první řádný termín pro studenty, kteří v rámci studia pobývali na 
zahraničním studijním pobytu;  

• c) řádný termín pro studenty, kteří na diplomovém oboru složili 
jednu anebo více částí SZZK v termínu květen/červen.  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

 

• Přihlášení k SZZK a odhlášení z SZZK  

• 8) Jednotlivé součásti SZZK se mohou konat v různých termínech, 
pokud katedra se souhlasem děkana nestanoví jinak.  

• 9) Student je povinen se přihlásit k SZZK jako celku nebo k jejím 
částem prostřednictvím IS STAG v termínech stanovených 
harmonogramem fakulty. Přihlášení studenta na termín je závazné. 

 

• Tj. je nutné se přihlásit na SZZK a na obhajobu zvlášť, pokud 

jsou tyto součásti SZZK příslušnou katedrou stanoveny jako 
oddělené části, které se konají v různých dnech 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

 

• 10) Odstoupí-li student od SZZK jako celku nebo části 
po jejím zahájení, či nedostaví-li se k SZZK jako celku 
či části bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm 
„F“. Student se může dodatečně omluvit ze 
závažných zdravotních důvodů, a to nejpozději 
do pěti dnů od konání zkoušky, pro kterou se 
SZZK jako celku nebo části nemohl dostavit. O 
uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje 
předseda komise. V kladném případě je katedra 
povinna zadat do IS STAG k zapsanému termínu 
status „omluven“.  
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

• Článek 26  

• Závěrečné práce  

• 1. Závěrečnou prací se rozumí práce bakalářská, 
diplomová a disertační.  

• 2. Náležitosti jednotlivých druhů závěrečných prací 
stanoví směrnice děkana.  

• 3. Student se při své závěrečné práci nesmí uchýlit k 
plagiátorství. Plagiátorstvím se přitom rozumí každý 
případ, kdy se autor závěrečné práce vědomě přímo 
nebo nepřímo uchýlí k publikované nebo 
nepublikované práci, části práce nebo projevené 
myšlence někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde 
o autorovu vlastní práci nebo myšlenku.  
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

• Článek 44  

• Disertační práce  
• 1. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje 

uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského 
studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací 
prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat 
samostatně tvůrčím způsobem vědecky nebo umělecky.  

• 2. Disertační práce je psána v českém či slovenském jazyce, 
anebo jiném jazyce, pokud to předpokládá akreditace příslušného 
doktorského studijního programu či oboru. Pokud by měla být 
disertační práce psána v jiném jazyce, je k tomu třeba předchozího 
souhlasu oborové rady.  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

https://www.moodle.anglistika.upol.cz/mod/resource/view.php?id=9330
https://www.moodle.anglistika.upol.cz/mod/resource/view.php?id=9330


STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

3. Kromě náležitostí stanovených ve směrnici děkana (čl. 26 odst. 2) 
disertační práce zpravidla obsahuje zejména následující části: 

• a) přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem 
disertace, včetně odkazů na použité prameny,  

• b) cíle disertační práce,  

• c) formulování teoretických východisek práce,  

• d) popis vlastního řešení,  

• e) původní výsledky a jejich uplatnění zejména ve veřejně 
oponovaných publikacích a projektech,  

• f) zhodnocení výsledků pro vědní obor nebo praxi,  

• g) seznam použitých zdrojů,  

• h) zvláštní prohlášení uvedené v úvodu disertační práce o duševním 
vlastnictví, popřípadě autorských právech,  

• i) anotace, a to zpravidla v anglickém či jiném světovém jazyce.  

• 4. Orientační rozsah disertační práce a další podmínky pro její 
vypracování určuje oborová rada.  

 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

• Článek 45  

     Podmínky k vyhlášení obhajoby disertační práce 

• Článek 46  

     Komise pro obhajobu disertační práce 

• Článek 47  

     Obhajoba disertační práce 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

• 4. Student má v souladu s § 47b odst. 3 zákona 
povinnost poskytnout souhlas s nevýdělečným 
zveřejněním své závěrečné práce v elektronickém 
systému evidence studia, bez ohledu na výsledek 
obhajoby. Souhlas se zveřejněním závěrečné práce 
může být odepřen pouze z důvodu ochrany 
patentových práv či jiných podobných zájmů 
chráněných zvláštním zákonem. Bližší podmínky pro 
zadávání závěrečných prací, jejich odevzdávání a 
zveřejňování stanoví směrnice rektora.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

• Článek 11  

• Závěrečná práce  

• 1) Vedoucího a oponenta závěrečné práce (ZP) 
jmenuje a odvolává vedoucí příslušné katedry.  

• 2) Vedoucí ZP je povinen zejména spolupracovat na 
zadání a poskytovat studentovi konzultace v průběhu 
vyhotovování ZP. Vedoucí ZP je dále povinen 
vypracovat na ZP posudek.  

• 3) Oponent ZP je povinen vypracovat na práci 
posudek. Oponentem může být pracovník fakulty 
nebo odborník z jiných vysokoškolských pracovišť 
nebo z praxe.  
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

8) Student má právo si zvolit vedoucího práce, 
navrhnout vlastní téma práce či vybrat z 
nabídky témat katedry. Pokud student navrhuje 
vedoucího práce, který není zaměstnancem fakulty či 
univerzity, musí k zadání ZP připojit jeho stručnou 
pracovní charakteristiku. Za správnost uvedených 
údajů zodpovídá student. Témata a vedoucí ZP 
schvaluje vedoucí katedry.  

9) Student v předposledním ročníku studia vypracuje 
zadání práce ve spolupráci s vedoucím ZP. Po podpisu 
vedoucím práce zůstává jeden výtisk na studijním 
oddělení k založení do dokumentace studenta, druhý 
výtisk si ponechá katedra a třetí výtisk student.  

Pozn. Obvykle vedoucí práce požaduje ještě čtvrtý 
výtisk pro svoji evidenci 
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



ZADÁNÍ PRÁCE 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

• Formulář viz příloha formuláře v 
moodlu 



Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

 

• 12) O změně stávajícího tématu či 
zadání nového tématu rozhodne 
vedoucí katedry na návrh vedoucího 
ZP. Pokud student se souhlasem 
vedoucího katedry mění vedoucího 
práce, musí postupovat stejným 
způsobem, jak je uvedeno v čl. 11 
odst. 8 SD-01/2012.  

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

 

• Článek 11  

• Závěrečná práce 

• 6) Závěrečná práce - bakalářská (dále jen BP) má podle 
povahy studijního programu (studijního oboru) rozsah zpravidla 30 
– 40 normostran.  

 

     Závěrečná práce – magisterská (dále jen DP) má rozsah 
minimálně 60 normostran  

 

!!!!!!! 

rozsah BP/DP se počítá bez příloh s daty a texty, které nejsou  

výsledkem práce.  

 

• 7) Součástí ZP je titulní strana, prohlášenÍ autora o původnosti 
zpracovaní a anotace.  

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Směrnice děkana č. 01/2012  
kterou se stanovují podrobnosti k provedení Studijního a 

zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

• Článek 24  

• Disertační práce  

• 1) Minimální rozsah disertační práce je 120 
normostran bez příloh a seznamu zdrojů.  

• 2) Maximální rozsah disertační práce je 300 
normostran bez příloh a seznamu zdrojů.  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

 
POSUDKY 

• 5. Na diplomovou práci a bakalářskou práci je třeba 
vypracovat dva posudky, přičemž jeden je 
vypracován vedoucím práce a jeden je vypracován 
oponentem práce. Směrnice děkana může stanovit, že 
na bakalářskou práci stačí vypracovat pouze posudek 
oponenta bakalářské práce. Na disertační práci je 
třeba vypracovat nejméně dva oponentské posudky.  

• 6. Student má právo být seznámen s posudky na 
svou závěrečnou práci nejméně jeden týden před 
konáním její obhajoby; směrnice děkana může 
stanovit tuto lhůtu i delší. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se 
souhlasem studenta.  
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zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

• Článek 11  

• Závěrečná práce 

 

• 4) V posudku ZP se hodnotí zejména původnost práce, její 
obsahová, formální, jazyková, stylistická a grafická stránka, práce 
s prameny a literaturou. Součástí posudku je stanovisko o kontrole 
původnosti práce (Thesis), doporučení či nedoporučení práce k 
obhajobě a návrh na hodnocení ZP. Posudky mohou mít podobu 
strukturovaného hodnocení podle předem stanovené hodnotící 
škály. Vedoucí katedry zabezpečí písemné vypracovaní posudků 
vedoucím a oponentem práce a jejich předloženi k obhajobě. Jedno 
vyhotovení každého z posudků se zakládá do protokolu o SZZK a 
druhé vyhotovení obdrží student. Student má právo se seznámit 
s posudky nejméně 7 dní před stanoveným termínem 
obhajoby. Tuto lhůtu lze zkrátit pouze se souhlasem studenta 
(formulář o souhlasu se zkrácením lhůty pro seznámení s posudky 
ZP).  

•   

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Souhlas se zkrácením lhůty pro 
seznámení studenta s posudky své 

BP/DP* 
 • Univerzita Palackého v Olomouci 

• Filozofická fakulta 

• ___________________________________________________________________________  

•                                                                         

• Souhlas se zkrácením lhůty pro seznámení studenta s posudky své BP/DP  

• Jméno a příjmení, titul: …………………………………………………………………… 

• Osobní číslo:   …………………………………………………………………… 

• Studijní obor:   …………………………………………………….……………... 

• Obhajobu vykonávám na oboru: ………………………………………………………………………………………………… 

•   

• Termín konání obhajoby: …………………………………………………………………… 

•   

• Vzdávám se svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 1. 
července 2011 na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním 
její obhajoby a souhlasím se zkrácením této lhůty.  

• Beru na vědomí, že posudky k mé BP/ DP* odevzdané dne 21. 8. 2012, budou zveřejněny v IS 
STAG nejpozději dne 28. 8. 2012.  

 …………………………………………………… 

       datum a podpis studenta 

 

•   

• * Zaškrtněte vhodnou variantu (BP=bakalářská práce, DP=diplomová práce) 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

• Odevzdání a evidence závěrečné práce  

• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
• 16) ZP je odevzdána v okamžiku, kdy ji student 

úspěšné vloží do IS STAG. Student je povinen 
vložit konečné znění ZP do tohoto systému ve lhůtě 
stanovené harmonogramem FF UP pro příslušný 
akademicky rok. Student si vytiskne potvrzení 
dokládající úspěšnost vložení.  

• 17) Současně student odevzdává ZP ve dvojím 
tišteném vyhotoveni v pevné vazbě a na 
elektronickém nosiči ve formátu Pdf (CD ROM, 
DVD), a to ve stejné podobě a znění, jak je ZP 
vložena do IS STAG.  
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Směrnice děkana č. 01/2012  
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zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

18) ZP musí být zaevidována na Studijním odděleni FF v 
souladu s harmonogramem FF UP pro příslušný akademický 
rok. Se zaevidováním ZP jsou spojeny tyto povinnosti studenta:  

• a) vyplnit anotaci ZP a vložit ji jako poslední list do vytištěné práce 
společně s formulářem Podklad pra zadání ZP studenta;  

• b) doplnit údaje o své ZP v systému IS STAG ve formuláři Doplnění 
údajů o kvalifikační práci (dále jen formulář) a vytisknout;  

• c) vytištěný formulář student podepíše a odevzdá společně s 
výtisky ZP na studijním oddělení FF UP k závěrečné evidenci; po 
závěrečné evidenci již nelze provádět změny údajů, lze 
pouze prohlížet;  

• d) po zaevidování ZP student ihned odevzdá dva výtisky ZP 
včetně elektronických nosičů na příslušnou katedru;  

• e) student pIně zodpovídá za správnost veškerých dat odevzdaných 
k zaevidování.  
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HARMONOGRAM STUDIJNÍHO ROKU 

• http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/ 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

  verze A** verze B**   

  po 
2.4.2012 

po 16.4.2012 vypsání termínů pro SZZk/obhajob 
(STAG) 

  st 
28.3.2012 

st 25.4.2012 1. termín odevzdání a evidence 
(STAG) BP a DP * 

SZZk 20.4.2012 4.5.2012 ukončení prezenční výuky v kurzech 

v červnu do pátku 
4.5.2012, 
15:00 

do pátku  
18.5.2012, 
15:00 

ukončení zápisu k SZZk a obhajobě 
(STAG) 
2. termín odevzdání a evidence 
(STAG) BP a DP* 
kontrola studijních povinností 
(uzavření studia)  

2012 14.5-
15.6.2012 

28.5.-
15.6.2012 

průběh  SZZk/obhajob (4.-3.týdny) 

  červenec 2012 promoce (letní termín) 

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/


HARMONOGRAM 
    16.6.2012 vypsání termínů pro SZZk/obhajob 

(STAG) 

    do středy 27.6.2012 1. termín odevzdání a evidence 
(STAG) BP a DP * 

SZZk   v úterý 21.8.2012*** 2. termín odevzdání a evidence 
(STAG) BP a DP * 

v září   do čtvrtka 28.6.2012, 
15:00 

ukončení zápisu k SZZk a obhajobě 
(STAG) 
kontrola studijních povinností 
(uzavření studia)  

2012   3.9.-5.9.2012 průběh  SZZk/obhajob (3.dny) 

    konec února 2013 promoce (zimní termín) 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



HARMONOGRAM 

• * Katedra si vybere jeden ze uvedených  termínů, a ten zveřejní nejpozději 
na začátku školního roku v katederním harmonogramu(na nástěnce a na 
webu). 

•   

• ** verze A předpokládá absolventský semestr zkrácený  na 10 týdnů,  verze 
B předpokládá výuku v rozsahu 12 týdnů. Pokud katedra zvolí verzi A, 
absolventi odevzdávají DP/DP v dřívějších termínech, dříve ukončují studijní 
povinnosti a dříve mohou zahájit SZZk/obhajoby. Kombinace verzí přípustná 
není. Katedra volí jednu verzi, která platí pro jejich obory. Zvolenou verzi 
zveřejní nejpozději na začátku školního roku v katederním harmonogramu(na 
nástěnce a na webu). 

•   

• ***Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají 
svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, 
na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před 
konáním její obhajoby. Student při odevzdání své práce v uvedeném termínu 
podepíše souhlas se zkrácením této lhůty (viz formulář „Souhlas se 
zkrácením lhůty pro seznámení studenta s posudky BP/DP“). Posudky BP 
nebo DP odevzdané dne 21. 8. 2012 budou zveřejněny nejpozději dne 28. 8. 
2012.  
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 

 
OBHAJOBY 

7. Jestliže žádný z vypracovaných posudků nedoporučí 
diplomovou či bakalářskou práci k obhajobě anebo 
bude po provedení obhajoby práce hodnocena jako 
nevyhovující, bude práce studentovi vrácena k 
přepracování. Nejde-li o takový případ, má student 
právo vzít svou závěrečnou práci po jejím odevzdání 
zpět, nejpozději však tři pracovní dny před termínem 
obhajoby. Tohoto práva však student v průběhu 
stejného studia může využít pouze jednou. Po 
opětovném odevzdání práce má student právo na 
konání obhajoby i přes nedoporučující stanovisko 
vypracovaných posudků; je-li však po provedení 
obhajoby v takovém případě práce hodnocena jako 
nevyhovující, práce nebyla obhájena, což je důvodem 
pro ukončení studia.  

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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• 10) Odstoupí-li student od SZZK jako celku nebo části 
po jejím zahájení, či nedostaví-li se k SZZK jako celku 
či části bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm 
„F“. Student se může dodatečně omluvit ze 
závažných zdravotních důvodů, a to nejpozději 
do pěti dnů od konání zkoušky, pro kterou se 
SZZK jako celku nebo části nemohl dostavit. O 
uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje 
předseda komise. V kladném případě je katedra 
povinna zadat do IS STAG k zapsanému termínu 
status „omluven“.  
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Směrnice děkana č. 01/2012  
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zkušebního řádu UP na Filozofické fakultě UP 

• OBHAJOBA 
• 13) Obhajoba ZP je veřejná. Koná se před 

minimálně tříčlennou komisí, kterou stanoví vedoucí 
katedry. K obhajobě ZP je předsedou komise přizván 
vedoucí práce i oponent (nejsou-li členy komise). 
Alespoň jeden z nich se obhajoby zúčastní. Při 
obhajobě se diplomant vyjadřuje k posudkům, k 
otázkám oponenta, vedoucího práce, členů komise a 
dalších přítomných. Průběh obhajoby řídí předseda 
komise.  
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• 14) ZP a její ústní obhajoba se klasifikuje jednou 
společnou známkou. O klasifikaci mají právo hlasovat 
pouze členové komise (včetně vedoucího práce a 
oponenta). Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas 
předsedy komise. Klasifikační stupně jsou stejné jako 
u ostatních částí SZZK. Výsledek obhajoby sdělí 
studentovi předseda komise veřejně v den obhajoby.  

• 15) Jestliže byla ZP a její obhajoba souhrnně 
klasifikována stupněm "F“, komise pro SZZK 
rozhodne, zda se práce vrátí k přepracování nebo zda 
je student povinen zvolit téma jiné. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



 
 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
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