1/2010

1/2010
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

OPATŘENÍ DĚKANA PŘF

k provedení některých ustanovení
Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci
a Rigorózního řádu UP v Olomouci

Obsah:

Opatření děkana

Zpracoval:

sekretariát děkana

Platnost
a účinnost:

od 1.1.2010

Rozdělovník:

tajemník PřF UP
vedoucí studijního oddělení

OpatĜení dČkana PĜírodovČdecké fakulty UP v Olomouci
k provedení nČkterých ustanovení
Studijního a zkušebního Ĝádu UP v Olomouci a Rigorózního Ĝádu UP v Olomouci

Hlava I.
DČkan PĜírodovČdecké fakulty UP v Olomouci, se souhlasem Akademického senátu
PĜírodovČdecké fakulty UP v Olomouci, vydává opatĜení k provedení nČkterých ustanovení
Studijního a zkušebního Ĝádu UP v Olomouci a ěádu rigorózního Ĝízení UP v Olomouci, kterým se
stanoví nČkteré pokyny pro zadávání, vypracování, hodnocení, evidenci a organizaþní
zabezpeþení bakaláĜských, diplomových, rigorózních a disertaþních práci a zpĤsob jejich
zveĜejnČní v podmínkách PĜírodovČdecké fakulty UP v Olomouci.
Hlava II.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
Toto opatĜení urþuje zpĤsob zadávání tématu, odevzdávání a evidence údajĤ o bakaláĜské,
diplomové, disertaþní a rigorózní práci (dále jen „závČreþné práce“) ve smyslu zákona o vysokých
školách a urþuje zpĤsob jejich zveĜejĖování. OpatĜení musí být aplikováno v souladu
s ustanovením § 47b zákona o vysokých školách tak, aby jím nebyla dotþena:
a) ochrana informací chránČných zákonem,
b) ochrana obchodního tajemství,
c) ochrana oprávnČných zájmĤ tĜetích osob hodných zvláštního zĜetele,
d) ochrana informací, které by mohly být ze strany UP použity za úþelem udČlení právní
ochrany na pĜedmČty prĤmyslového vlastnictví podle pĜíslušných právních pĜedpisĤ
(napĜ. pĜihláška vynálezu podle zákona þ. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích
návrzích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
ýásti závČreþné práce, které takové informace obsahují, nemusí být zveĜejnČny za
pĜedpokladu, že tato skuteþnost a rozsah nezveĜejnČných þástí práce byly specifikovány již v jejím
zadání, popĜípadČ tak stanovil školitel (pĜípadnČ vedoucí práce) v prĤbČhu nebo pĜi odevzdání
práce, ve všech pĜípadech se souhlasem pĜíslušného prodČkana. Povinností studenta je
koncipovat a strukturovat závČreþnou práci tak, aby její veĜejná þást podávala úplné informace
o cílech práce a dosažených výsledcích. Školitel (pĜípadnČ vedoucí práce), se souhlasem
pĜíslušného prodČkana, urþuje i termín, ke kterému pominou dĤvody pro nezveĜejnČní a práce
bude zveĜejnČna v plném rozsahu. V pĜípadČ odkladu termínu zveĜejnČní práce na základČ
existence právního pĜedpisu bránícího jejímu zveĜejnČní, poĜizuje vedoucí, resp. školitel písemný
záznam, jež odevzdá na studijním oddČlení nebo oddČlení pro vČdu a výzkum, a je odpovČdný za
prokazatelnost a relevanci tohoto právního pĜedpisu.
ýlánek 2
Zadání tématu závČreþné práce
1. Student je povinen vybrat si téma bakaláĜské, diplomové þi disertaþní práce (o tématu
disertaþní práce rozhoduje oborová rada pro pĜíslušný doktorský program v rámci pĜijímacího
Ĝízení) a splnit všechny formální požadavky na zadání tématu práce v jednotlivých stupních
a formách studia podle požadavkĤ a v termínu stanoveném katedrou garantující studijní obor

studenta (dále „pĜíslušná katedra“), obvykle v prĤbČhu zimního semestru pĜedposledního
roþníku studia.
2. Student plnČ odpovídá za správnost a úplnost veškerých dat obsažených ve formuláĜi „Podklad
pro zadání DP/BP/DISP“, které je povinen vložit prostĜednictvím Portálu UP (http://portal.upol.
cz) do IS STAG (postup pro studenty viz pĜíloha 1). Uchazeþ, který podal pĜihlášku ke státní
rigorózní zkoušce, „Podklad pro zadání DP/BP/ DISP“ do IS STAG nezadává.
3. Student ve formuláĜi „Podklad pro zadání DP/BP/DISP“ doplní ve spolupráci
s vedoucím/školitelem údaje o zadání tématu své diplomové/bakaláĜské/disertaþní práce
v systému studijní agendy STAG v tČchto bodech:
a) Název tématu þesky.
b) Název anglicky.
c) Vedoucí/školitel práce.
d) Zásady pro vypracování.
e) Seznam doporuþené literatury.
4. Student vyplnČný formuláĜ „Podklad pro zadání DP/BP/DISP“ vytiskne a odevzdá podepsaný
pĜíslušným vedoucím práce (v pĜípadČ DISP školitelem) na pĜíslušné katedĜe.
5. PĜíslušná katedra zkontroluje údaje o zadání bakaláĜské, diplomové þi disertaþní práce
v systému studijní agendy STAG a také ve vytištČném formuláĜi „Podklad pro zadání
DP/BP/DISP“, který doplní podpisem vedoucího pracovištČ.
6. PĜíslušná katedra na základČ zkontrolovaného a podepsaného „Podkladu pro zadání
DP/BP/DISP“ vloží do IS STAG další potĜebné údaje a vyhotoví „Zadaní DP/BP/DISP“ (postup
viz pĜíloha 2). „Zadání DP/BP/DISP“ podepsané vedoucím práce a vedoucím pĜíslušné katedry
se vyhotoví trojmo, pĜiþemž po jednom výtisku obdrží student a studijní oddČlení fakulty, tĜetí
výtisk se zakládá na pĜíslušné katedĜe.
7. Studijní oddČlení fakulty nebo povČĜené pracovištČ zaeviduje „Zadání DP/BP/DISP“ a založí jej
do studijního spisu studenta.
ýlánek 3
Odevzdávání závČreþné práce
1. ZávČreþné práce jsou na UP zpracovávány v souladu s právními pĜedpisy, zejm. zákonem
þ. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a zmČnČ nČkterých zákonĤ (autorský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a etickými
zásadami, jejich porušení (plagiátorství apod.) bude posuzováno jako disciplinární pĜestupek,
za který lze podle § 65 zákona o vysokých školách uložit sankci vylouþení ze studia. Všechny
odevzdané závČreþné práce jsou povinnČ kontrolovány v systému theses.cz (nebo jiném) na
pĜítomnost plagiátĤ.
2. Student je povinen souþasnČ s odevzdáním klasické tištČné verze závČreþné práce (v poþtu
minimálnČ dvou výtiskĤ), v termínu, a na místo stanovené pĜíslušnou katedrou (v pĜípadČ
DP/BP) nebo studijním oddČlením (v pĜípadČ DISP), vložit její ekvivalentní elektronickou
podobu (nebrání-li tomu její povaha, napĜ. koncertní vystoupení) do systému STAG (postup pro
studenty viz pĜíloha 3) a doplnit následující povinné údaje o své závČreþné práci:
a) Název práce.
b) Název v angliþtinČ.
c) SoubČžný název a Podnázev (pokud jsou uvedeny na titulní stranČ).
d) Anotace.
e) Klíþová slova.
f)

Anotace v angliþtinČ.

g) Anglická klíþová slova.
h) PĜílohy volnČ vložené (pokud existují).
i)

PĜílohy vázané v práci.

j)

Rozsah práce.

k) Jazyk práce.
Uchazeþ, který podal pĜihlášku ke státní rigorózní zkoušce, odevzdává rigorózní práci
v tištČné i ekvivalentní elektronické podobČ. Rigorózní práce obsahuje na speciálním listu,
umístČném na konci práce,všechny informace a) – k) uvedené v tomto bodČ. Vložení rigorózní
práce do IS STAG zajistí povČĜený pracovník studijního oddČlení.
3. Student, pokud tomu nebrání okolnosti hodné zĜetele (viz þl. 1 tohoto pĜíkazu), o kterých
rozhoduje vedoucí závČreþné práce þi školitel, v systému STAG pĜi vkládání souboru
s kvalifikaþní prací zatrhuje „ANO zpĜístupnit veĜejnosti“ a þasové zpĜístupnČní práce – „Ihned
po odevzdání práce“.
4. Obsahuje-li závČreþná práce osobní nebo citlivé údaje ve smyslu zákona þ. 101/2000 Sb.,
o ochranČ osobních údajĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ zajistí její vedoucí anonymizaci tČchto
údajĤ pĜed vložením elektronické podoby závČreþné práce do systému STAG. Student je
povinen umožnit vedoucímu závČreþnČ práce tuto skuteþnost provČĜit pĜed vložením
závČreþné práce do systému STAG. O této povinnosti bude vedoucím pouþen.
5. Student odpovídá za správnost a úplnost veškerých dat obsažených ve formuláĜi „Údaje
o kvalifikaþní práci“ v IS STAG.
6. PĜíslušná katedra zkontroluje formální i obsahovou kontrolu anotace, formuláĜe „Údaje o
BP/DP/DISP práci studenta“ a vloží do IS STAG (úloha Absolvent) koneþné datum odevzdání
závČreþné práce. VyplnČné formuláĜe „Údaje o BP/DP práci studenta“ odevzdá na studijní
oddČlení k založení do spisu studenta. V pĜípadČ DISP tuto þinnost vykonává povČĜený
pracovník studijního oddČlení.
ýlánek 4
ZveĜejĖování závČreþných prací a jejich posudkĤ
1. ZávČreþné práce, odevzdané uchazeþem k obhajobČ, jsou nejménČ pČt pracovních dnĤ pĜed
konáním obhajoby zveĜejnČny na Portálu UP (http:// portal.upol.cz) v þásti „Studium (STAG)“
a „Kvalifikaþní práce“, není-li to v rozporu s právní povinností bránící zveĜejnČní závČreþné
práce (viz úvodní ustanovení).
2. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveĜejnČním své práce podle odstavce 1 bez
ohledu na výsledek obhajoby.
3. PracovištČ jsou povinna zajistit vložení a zveĜejnČní vypracovaných posudkĤ (hodnocení)
závČreþné práce v elektronické verzi v IS STAG – úloha Absolvent - Vysokoškolské
kvalifikaþní práce – Soubory (viz pĜíloha 4) a informovat studenta o zveĜejnČní posudku práce.
V pĜípadČ disertaþní práce oddČlení (referát) pro vČdu a výzkum zašle studentovi kopie
oponentních posudkĤ. Na bakaláĜskou a diplomovou práci se vypracovává posudek vedoucího
práce a posudek oponenta, na rigorózní práci dva oponentní posudky. Disertaþní práci
posuzují nejménČ dva oponenti jmenovaní dČkanem fakulty, pĜiþemž nejvýše jeden z nich
mĤže být pracovníkem UP v Olomouci.
4. ZávČreþné práce jsou nevýdČleþnČ zveĜejnČny vþetnČ hodnotících posudkĤ a výsledku
obhajoby prostĜednictvím databáze kvalifikaþních prací, která je dostupná na Portálu UP (viz
odstavec 1).
5. Po obhajobČ DP/BP pĜedá (v pĜípadČ DISP vrátí) garantující katedra 1 ks práce v tištČné
podobČ na studijní oddČlení, které zajistí uložení a evidenci všech závČreþných prací, u kterých
probČhla obhajoba (bez ohledu na výsledek obhajoby), v archivu PĜF UP.

PĜílohy:
þ. 1 Postup pĜi zadávání závČreþné (kvalifikaþní) práce studentem UP
þ. 2 Postup pĜi vkládání závČreþné (kvalifikaþní ) práce do STAGu pro studijní oddČlení
þ. 3 Postup pro studenty pĜi vkládání závČreþné(kvalifikaþní) práce do STAGu
þ. 4 Vložení posudkĤ závČreþné práce do IS STAG
þ. 5 Obr. Kvalifikaþní práce
Hlava III.
Toto opatĜení nabývá platnosti dnem schválení v AS PĜF UP a úþinnosti dnem 1. 1. 2010.

prof. RNDr. Juraj Ševþík, Ph.D., v. r.
dČkan PĜF UP v Olomouci

Příloha 1

Postup
při zadávání zadání závěrečné (kvaliﬁkační) práce
studentem UP
1.
2.
3.
4.

Přihlásit se do Portálu UP.
V hlavní nabídce vybrat odkaz „Studium“.
Dále vybrat karty „Moje studium“ a „Průběh studia“.
Na kartě „Průběh studia“ dole vybrat „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové/disertační
práce“.
5. Po vyplnění všech podkladů data uložit a následně zadat „Tisk podkladu pro zadání bakalářské/diplomové/disertační práce. Formát: PDF“.
6. Podklad vytisknout v požadovaném počtu výtisků, podepsat, nechat podepsat vedoucího bakalářské/diplomové práce či školitele a odevzdat na sekretariátu katedry/ústavu.

Příloha 2

Postup
při vkládání zadání závěrečné (kvaliﬁkační) práce
do STAGu pro studijní oddělení

Příloha 3

Postup pro studenty
při vkládání závěrečné (kvaliﬁkační) práce do STAGu
(kvaliﬁkační práci je nutné vložit do STAGu v termínu shodném pro odevzdání klasické tištěné podoby kvaliﬁkační práce, stanoveném příslušnou fakultou)
1. Přihlásit se do Portálu UP (portal.upol.cz).
2. Vybrat menu „Odevzdávání kvaliﬁkační práce“ (vpravo uprostřed).
3. Vybrat odkaz „Doplnit údaje o kvaliﬁkační práci“.
4. Vyplnit údaje o kvaliﬁkační práci a uložit je.
5. Vybrat odkaz „NAHRÁT SOUBOR (Odevzdat práci v elektronické podobě). Jméno souboru je vhodné
zvolit tak, aby bylo shodné s příjmením studenta a obsahovalo název kvaliﬁkační práce. Maximální velikost souboru je 60 MB, ale pozor, při této velikosti trvá načtení souboru při pomalém připojení k internetu
poměrně dlouho. Je lépe využít síť UP!
6. Vložit odkaz na umístění souboru s kvaliﬁkační prací a načíst jej.
7. Zvolit typ souboru kvaliﬁkační práce.
8. Pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele – viz příkaz rektora (rozhoduje vedoucí kvaliﬁkační práce či
školitel) zatrhnout „ANO zpřístupnit veřejnosti“.
9. Pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele (rozhoduje vedoucí kvaliﬁkační práce či školitel) zatrhnout
Časové zpřístupnění práce – „Ihned po odevzdání práce“.
10. Kliknout na „Nahrát a uložit soubor…“
11. V případě, že je fakultou vyžadován vytištěný údaj o kvaliﬁkační práci vybrat „Tisk údajů o kvaliﬁkační
práci. Formát PDF“, dokument se vytvoří a Vy jej následně vytiskněte.
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Příloha 4

Vložení posudků závěrečné práce do IS STAG
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Obr. Kvalifikaìní práce

