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Termíny a kroky pro akademický rok 2021/2022:
Vložení tématu
Vedoucí práce kdykoliv během roku ve spolupráci s doc. M. Váchou
(vacha@sci.muni.cz) nebo Dr. H. Nejezchlebovou (helanej@sci.muni.cz)
zajistí, aby kompletní zadání bylo uvedeno v ISu. Může už sám přiřadit
konkrétního studenta – tím ještě není nikdo vázán, ale je vidět, že téma je
rezervováno.
Termín: kdykoliv během roku, ideálně do 20. 10. 2021, nejpozději ale do
31. 10. 2021.
Schválení tématu a přiřazení studenta
Koncem října jsou také témata definitivně schvalována na schůzi OFIŽ.
Schválená zůstávají na ISu, aby se zde nakonec mohla podepsat.
Do 31. 10. 2021 také musí jak student, tak vedoucí odkliknout „Přihlašování
k tématům“ (dělá student) a „Potvrzení přihlášení studenta k tématu“ (dělá
vedoucí). Nyní se už může podepisovat.
Podpisy studenta a vedoucího
Nejprve podepisuje student kliknutím na: „Student potvrzuje přihlášení
k obhajobě (od 1. 11. 2021 do 8. 11. 2021), pak podepisuje vedoucí kliknutím
na: „Potvrzení tématu k obhajobě (vedoucím)“ (od 8. 11. 2021 do
21. 11. 2021). Podepsáním se témata stávají závazná.
Poslední kontrola správcem rozpisu.
Pedagogický zástupce ústavu ÚEB ještě dělá poslední kontrolu a pokud je vše
v pořádku, kliká na: „Potvrzení tématu k obhajobě (správcem rozpisu) (od
8. 11. 2021 do 23. 11. 2021)“.
Odevzdání prací
Práce se odevzdávají pouze elektronicky, vkládá se do ISu v aplikaci student
– archiv závěrečné práce. Kromě vlastního textu závěrečné práce ve formátu
*.doc nebo *.pdf je nutné vložit také abstrakt/anotaci anglicky o délce aspoň
100 znaků, klíčová slova o délce aspoň 30 znaků
Termín: 16. 5. 2022, tento termín platí i pro studenty učitelství z ÚBZ, kteří
své práce vypracovávají pod školitelem z OFIŽ.
Posudek k závěrečným pracím
Student dostává posudek nejméně 5 pracovních dnů před termínem
obhajoby práce.
Ukončení bakalářského a magisterského studia

Bakalářské státní závěrečné zkoušky:
obhajoby 13. - 14. 6. 2022, společná písemka: 22. 6. 2022
Magisterské státní závěrečné zkoušky:
ústní zkouška: 16. - 17. 6., obhajoby: 22. - 23. 6. 2022

