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Čl. 1 

Zadání podkladu závěrečných prací 

1. Zadání a schvalování podkladu bakalářských a diplomových prací (dále jen kvalifikačních 
prací) pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu 
na FSI se provádí v portálovém rozhraní IS/STAG. 

2. Při zadávání a schvalování kvalifikačních prací musí být dodržena směrnice děkana 
č. 1/2019 Vedení kvalifikačních prací a kvalifikační požadavky na jejich vedoucí. 

3. Na portálu IS/STAG zadává podklad pro kvalifikační práci student a vyučující. 

4. Student u zadávaného tématu vyplňuje všechny informace, kromě údajů potřebných 
k registraci na téma. Musí určit vedoucího práce, který jeho téma povede. Po vytvoření 
je téma studentovi okamžitě přiděleno. 

5. Standardní téma, které zadává vyučující, případně všechny uživatelské role, které mají 
povolené zadávání témat kromě studenta (vedoucí ústavu, zástupce vedoucího ústavu 
pro studium a personalistiku, sekretářka ústavu, proděkan pro studium). Zadavatel 
specifikuje téma práce a vyplní zásady a literaturu. U zadaného tématu je nutné uvést 
omezení na studijní program a obor a formu studia, jehož studenti se můžou na téma 
registrovat. Student se na téma může registrovat a vyučující mu ho může přidělit. 
Pro vyplnění jsou dostupné všechny části formuláře.  

 

Čl. 2 

Časový harmonogram 

1. Časový harmonogram zadávání a schvalování kvalifikačních prací na FSI v daném 
akademickém roce v portálu IS/STAG: 

- Student založí podklad VŠKP a uloží stav „Studentem dopracován podklad VŠKP“ 
studentem nejpozději do 30. 9.  

- Vedoucí práce posoudí podklad VŠKP a uloží stav „Učitelem schválen studentův 
podklad VŠKP“ nebo „Učitelem zamítnut studentův podklad VŠKP“ nejpozději 
do 31. 10. 

- Vyučující, případně všechny uživatelské role, které mají povolené zadávání témat 
kromě studenta (vedoucí ústavu, zástupce vedoucího ústavu pro studium 
a personalistiku, sekretářka ústavu, proděkan pro studium) dle odst. 4 čl. 1 založí 
podklad VŠKP nejpozději do 31. 10. 

- Vedoucí práce posoudí podklad VŠKP založený dle odst. 4 čl. 1 a uloží stav „Podklad 
VŠKP schválen učitelem“ nebo „Podklad VŠKP neschválen učitelem“ nejpozději 
do 31. 10. 

- Vedoucí ústavu posoudí podklad VŠKP a uloží stav „Vedoucím ústavu (katedry) 
schválen studentův podklad VŠKP“ nebo „Vedoucím ústavu (katedry) zamítnut 
studentův podklad VŠKP“ nejpozději do 30. 11. Vedoucí ústavu může pověřit 
posouzením svého zástupce pro studium. 
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- Garant programu (oboru) posoudí podklad VŠKP „Garantem oboru schválen 
studentův podklad VŠKP“ nebo „Garantem oboru zamítnut studentův podklad VŠKP“ 
nejpozději do 15. 1. 

- Děkan posoudí podklad VŠKP a uloží stav „Děkanem schválen studentův podklad 
VŠKP“ nebo „Děkanem zamítnut studentův podklad VŠKP“ nejpozději do 28. 2. 

2. Je-li při schvalovacím postupu podklad zamítnut, upraví zadavatel (student nebo vedoucí 
práce) neprodleně podklad dle požadavků uvedených v zamítnutí a provedením změny 
stavu pošle opět ke schválení. 

 

Čl. 3 

Studentem zadaný podklad VŠKP 

1. Student založí v IS/STAG („Moje studium“ – „Téma VŠKP“ – „Nové téma“) podklad 
pro zadání VŠKP. Student musí po vypracování podkladu provést změnu stavu 
ze „Studentem založen podklad VŠKP“ na „Studentem dopracován podklad VŠKP“ a stav 
uložit. 

2. Dále je postup schvalování podle osob a schválení následující: 

- Vedoucí práce 
o Učitelem schválen studentův podklad VŠKP 
o Učitelem zamítnut studentův podklad VŠKP 

- Vedoucí ústavu 
o Vedoucím ústavu (katedry) schválen studentův podklad VŠKP 
o Vedoucím ústavu (katedry) zamítnut studentův podklad VŠKP 

- Garant studijního programu 
o Garantem oboru schválen studentův podklad VŠKP 
o Garantem oboru zamítnut studentův podklad VŠKP 

- Děkan 
o Děkanem schválen studentův podklad VŠKP 
o Děkanem zamítnut studentův podklad VŠKP 

3. V případě zamítnutí se vrací podklad studentovi, který může podklad upravit a opět 
změnou stavu na „Studentem dopracován podklad VŠKP“ poslat k novému schválení 
(opět přes všechny osoby). 

 

Čl. 4 

Vedoucím práce zadaný podklad VŠKP 

1. Vedoucí práce, případně všechny uživatelské role, které mají povolené zadávání témat 
kromě studenta, založí v IS/STAG – „Moje výuka“ – „Téma VŠKP“ – „Nové téma“ 
podklad pro zadání VŠKP, vyplní vedoucího práce a uloží podklad se stavem schvalování 
Založen podklad pro VŠKP.  

2. Vedoucí práce může podklad editovat. Pro téma vyplní omezení na studijní program a obor 
a formu studia, jehož studenti se můžou na téma přihlásit. Garant uvedeného studijního 
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programu a oboru schvaluje tento podklad VŠKP. Je-li téma připraveno pro konkrétního 
studenta, vyplní vedoucí práce do omezení osobní číslo studenta.  

3. Po vyplnění provede vedoucí práce změnu stavu ze „Založen podklad pro VŠKP“ 
na „Podklad pro VŠKP schválen učitelem“ nebo „Podklad pro VŠKP neschválen učitelem“ 
a stav uložit. 

4. Dále je postup schvalování podle osob a schválení následující: 

- Vedoucí ústavu 
o Vedoucím ústavu (katedry) schválen studentův podklad VŠKP 
o Vedoucím ústavu (katedry) zamítnut studentův podklad VŠKP 

- Garant studijního programu 
o Garantem oboru schválen studentův podklad VŠKP 
o Garantem oboru zamítnut studentův podklad VŠKP 

- Děkan 
o Děkanem schválen studentův podklad VŠKP 
o Děkanem zamítnut studentův podklad VŠKP 

5. V případě zamítnutí se vrací podklad vedoucímu práce, který může podklad upravit a opět 
změnou stavu na „Podklad pro VŠKP schválen učitelem“ poslat k novému schválení (opět 
přes všechny osoby). 

 

Čl. 5 

Působnost a odpovědnost při schvalování kvalifikačních prací 

1. Činnost garantů studijních programů vychází z čl. 3 směrnice rektora č. 4/2019. 

2. Vedoucímu práce přísluší zejména posouzení, zda je podklad zadání VŠKP úplný 
a splňuje všechny náležitosti a zda je možné vést práci k předpokládaným cílům. 

3. Vedoucímu ústavu přísluší zejména posouzení finančního, personálního, materiálového 
a laboratorního vybavení ústavu ke splnění cílů práce. 

4. Garantovi přísluší zejména posouzení, zda je obsahová stránka zaměření práce a zásady 
a cíle práce v souladu s akreditací studijního programu (oboru). 

5. Děkanovi přísluší konečné schválení podkladu VŠKP. 

6. Po schválení podkladu děkanem je pověřeným pracovníkem provedeno v aplikaci 
IS/STAG zkopírování údajů z podkladu, doplnění data zadání a plánovaného data 
odevzdání. Zadání se vytiskne z portálu nebo aplikace IS/STAG.  
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Čl. 6 

Zadávání konzultačních hodin do portálu IS/STAG 

1. Každý vyučující je povinen vypsat do portálu IS/STAG („Moje výuka“ – „Požadavky 
na rozvrh“ – „Časový plán vyučujícího“) konzultační hodiny na daný semestr. 
Konzultační hodiny je možné zadat po týdnech, zvlášť na výuku a zkouškové období. 
Konzultační hodiny může zadat i osoba pověřená vedoucím ústavu. 

2. Vedoucí ústavu odpovídá za zadání konzultačních hodin pracovníků ústavu a vždy první 
týden výuky a zkouškového období provede kontrolu vypsaných konzultačních hodin. 

3. Rozsah konzultačních hodin je tři hodiny týdně rozdělených do dvou dnů, v případě výše 
úvazku do 0,5 jedna hodina týdně. 


