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Student nahraje svou závěrečnou práci do KOSu v termínu daném časovým plánem 

(všechny podpisy jsou v digitální verzi závěrečné práce zakryté) 

 

Vedoucí práce závěrečnou práci překontroluje 

 

Práce SPLŇUJE SVÝM OBSAHEM A ROZSAHEM 
ZADÁNÍ a STUDENT SPLNIL PODMÍNKY 
stanovené katedrou PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU ze 
závěrečné práce. 

Vedoucí práce práci 
v KOSu schválí 
(akceptuje).  

 
Student předá 
výtisky závěrečné 
práce vedoucímu 
práce. 

 

Práce NESPLŇUJE SVÝM OBSAHEM 
A ROZSAHEM ZADÁNÍ nebo STUDENT 
NESPLNIL PODMÍNKY stanovené katedrou 
PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU ze závěrečné práce. 

Vedoucí práce v 
KOSu  

 práci neschválí 
(neakceptuje)  

 studentovi 
zapíše do KOSu 
neudělení 
zápočtu „N“ 

 

Student si zapíše 
předmět znovu 
v dalším 
semestru.  

TÉMA PRÁCE MUSÍ 
BÝT NOVÉ nebo 
výrazně 
modifikované. 
VEDOUCÍ PRÁCE 
MŮŽE BÝT 
ZMĚNĚN. 

maximálně 2 pracovní dni po odevzdání musí vedoucí práci schválit/neschválit 

Student se 
přihlásí 
k obhajobě 
v KOSu nebo na 
studijním 
oddělení. 

Vedoucí práce udělí 
zápočet v KOSu. 

„Z“ 

Vedoucí katedry 
určí oponenta 

max 3 pracovní 
dni po odevzdání 

1 den po odevzdání může student ještě práci upravit a nahrát znovu 

Vedoucí práce 
a oponent zpracují 
posudky a nahrají je 
do KOSu. 

nejpozději 5 pra- 
covních dní před 
dnem obhajoby 

Student se 
seznámí 
s posudky. 
K obhajobě je 
připuštěn, a to 
i v případě 
hodnocení „F“. 

OBHAJOBA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

První zápis 
závěrečné práce 

Druhý zápis 
závěrečné práce 

Studium je 
ukončeno.  

Vysokoškolský 
titul není udělen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student 
závěrečnou práci 
úspěšně obhájil 
a složil úspěšně 
všechny zkoušky 
z tematických 
okruhů SZZ. 

Student závěrečnou práci neobhájil. 
Student 
závěrečnou práci 
úspěšně obhájil, 
ale nesložil 
úspěšně všechny 
zkoušky 
z tematických 
okruhů SZZ. 

OBHAJOBA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Student úspěšně 
ukončil svá studia 
a získává 
vysokoškolský 
titul. 

Student přeruší 
studium 
a přihlásí se ke 
zkoušce 
z tematického 
okruhu SZZ 
v nejbližším 
možném 
termínu.  

Úspěšná 
obhajoba 
závěrečné práce 
a úspěšně 
složené zkoušky 
z tematických 
okruhů SZZ 
zůstávají 
v platnosti.  

Student zůstává 
studentem. 

Předmět si znovu 
nezapisuje (zápočet je již 
udělen a je platný). 

Student přepracuje 
a konzultuje práci v rozsahu 
stanoveném komisí 
v protokolu ze SZZ, 
k opakování obhajoby bude 
připuštěn dle termínu 
stanoveného děkanem. 

ZADÁNÍ PRÁCE NESMÍ BÝT 
ZMĚNĚNO. 

VEDOUCÍ PRÁCE ZŮSTÁVÁ 
STEJNÝ. 

Úspěšně složené zkoušky 
z tematických okruhů SZZ 
jsou platné. 

Student nahraje svou 
přepracovanou závěrečnou 
práci do KOSu v termínu 
daném časovým plánem 
pro odevzdání závěrečných 
prací v daném semestru. 

Oponent práce zůstává 
stejný.  

Ve svém posudku se 
soustředí na to, zda byla 
práce přepracována 
v souladu s tím, co určila 
komise v protokolu ze SZZ. 

Jinak je postupováno 
stejně jako při prvním 
odevzdání závěrečné 

 

Student obhajoval práci 
poprvé 

Student 
obhajoval práci 

 
Studium je 
ukončeno.  

Vysokoškolský 
titul není udělen. 


