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_____________________________________________________________________
Harmonogram pro konání státních závěrečných zkoušek
v akademickém roce 2017/2018 – obor Právo, obor Evropská studia se
zaměřením na evropské právo a obor Právo ve veřejné správě
Harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a
bakalářských prací:
V souladu s čl. 14 odst. 9 směrnice děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci č. S-2/2011, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující pravidla
organizačního zabezpečení zadání, tvorby, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a
bakalářských prací:
1. Téma kvalifikační práce navrhuje zásadně sám student. Výběr tématu je povinen
předem konzultovat s budoucím vedoucím práce, nebo jiným pedagogem
z příslušné katedry. Žádost musí obsahovat vymezení tématu kvalifikační práce, její
cíle, resp. výzkumné otázky, osnovu (teze) práce, zdůvodnění hodnosti tématu,
stěžejní literaturu, jméno a vyjádření vedoucího práce, případně člena katedry,
s nímž bylo téma předem konzultováno. Žádost se podává u sekretářky příslušné
katedry do 31. 10. 2016.
2. O přidělení tématu rozhoduje vedoucí katedry, který zároveň určí vedoucího práce.
Studentům se tyto skutečnosti oznamují vyvěšením na elektronickou nástěnku PF
UP do 30. 11. 2016.
3. Student, který žádost nepodal, nebo jehož žádost nebyla schválena, je povinen
navrhnout ve druhém kole jiné téma kvalifikační práce obdobným způsobem jako
v prvním kole, a to do 15. 12. 2016; vedoucí katedry rozhodne o přidělení tématu a
určení vedoucího práce ve druhém kole, včetně oznámení studentům, do 16. 1.
2017.
Po uvedených termínech není možné v akademickém roce 2016/2017 vlastní
téma práce navrhovat a schvalovat.
4. Pokud studentovi není schválen žádný z návrhů tématu nebo nenavrhne žádné
vlastní téma a hodlá obhajovat kvalifikační práci v akademickém roce 2017/2018, je
takový student povinen požádat děkanku PF UP, aby mu určila téma kvalifikační
práce a vedoucího práce. Žádost je student povinen podat písemně na studijní
oddělení fakulty nejpozději do 15. 2. 2017. Pokud v tomto termínu žádost nepodá,
bude moci o téma kvalifikační práce žádat až v dalším akademickém roce.
5. Témata a vedoucí kvalifikačních prací schválené vedoucím katedry zašle katedra
na vědomí děkanátu a na studijní oddělení do 25. 1. 2017.
6. Zadání kvalifikační práce dle schváleného či přiděleného tématu je student
povinen vypracovat a vložit do systému IS STAG, včetně anglické verze. Je
nutné přitom vycházet ze schválené žádosti o návrh tématu a spolupracovat

s přiděleným vedoucím práce. Řádně vyplněné, vytištěné a podepsané zadání
(studentem i vedoucím práce) je student povinen předat sekretářce příslušné
katedry do 31. 3. 2017.
Dokud student požadované údaje do IS STAG nevloží a neodevzdá podklady
sekretářce příslušné katedry, není možné kvalifikační práci odevzdat ani
obhájit.
7. Změna schváleného či přiděleného tématu kvalifikační práce je možná jen se
souhlasem stávajícího i nového vedoucího práce, vedoucích předmětných kateder
a děkanky.
8. Termín odevzdání kvalifikačních prací zadaných v akademickém roce 2016/2017 je
stanoven do 31. 3. 2018. Kvalifikační práci odevzdanou dle čl. 9 Směrnice děkanky
č. 2/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, je student povinen také vložit do systému IS
STAG.
9. Termíny ústních obhajob budou nařizovány v souladu s článkem 14 odst. 2
Směrnice děkanky č. 2/2011, že obhajoba kvalifikační práce, která byla odevzdána
do 31. března určitého kalendářního roku, proběhne nejpozději 15. června toho
roku. Obhajoba kvalifikační práce, která byla odevzdána do 30. června určitého
kalendářního roku, proběhne nejpozději 30. září toho roku. Obhajoba kvalifikační
práce, která byla odevzdána do 30. listopadu určitého kalendářního roku, proběhne
nejpozději 15. února příštího kalendářního roku.
V Olomouci dne 21. 9. 2016

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
děkanka PF UP v Olomouci

