
  
 

 

Vložení závěrečné práce do UIS a odevzdání závěrečné práce 
na garantující ústav v LS 2022/2023 

 
 
 

Vložení závěrečné práce do UIS (elektronická verze) 

• Student je povinen vložit závěrečnou práci (bakalářskou i diplomovou) do UIS v souladu 
se směrnicí rektora 3/2018 zveřejňování závěrečných prací a nařízením děkana 4/2021 
o požadavcích na BP a DP na AF. 

• Do elektronické verze je nutno vložit zadání závěrečné práce: 

o U závěrečných prací zadaných před rokem 2021 (zadání se tisklo a ručně 
podepisovalo) se vkládá zadání bez podpisů z důvodu ochrany osobních údajů 
(GDPR). Student může o zaslání takového zadání práce ve formátu pdf požádat 
vedoucího práce. 

o Zadání závěrečných prací zadaných od roku 2021 nebo zadání, u kterého došlo 
ke změně a bylo již schváleno plně elektronicky, nalezne student 
ve svém úložišti v UIS. 

Pozn.: S novým JVS došlo k úpravě formátu zadání v UIS, tzn. nemusí být přesná podoba 
zadání práce v UIS a v tištěné podobě, avšak obsah zadání shodný být musí. 

• Z důvodu GDPR student nepodepisuje v elektronické verzi práce čestné prohlášení. 

• Nejzazší termín pro vložení diplomové práce do UIS v tomto semestru je 19. 4. 2023 
a pro vložení bakalářské práce 26. 4. 2023. Termín vložení je konečný – aplikace v UIS 
bude po tomto datu automaticky uzavřena! 

• Ve výše uvedených termínech je nutno do UIS vložit i doplňující informace k závěrečné 
práci – název práce, abstrakt a klíčová slova (vše i v českém i anglickém jazyce). 
Bez těchto údajů není vložení práce kompletní. 

 
 
Odevzdání závěrečné práce na garantující ústav (tištěná verze) 

• V závěrečné práci musí být vyvázané zadání práce s podpisy a razítkem (zadané před 
rokem 2021) nebo elektronicky schválené, kde jsou namísto podpisů a razítka uvedena 
data schválení (zadané od roku 2021). Takové zadání je k nalezení v úložišti studenta 
v UIS. 

• Součástí tištěné závěrečné práce musí být podepsané čestné prohlášení (vzor dle SR 
3/2018 anebo vzoru (šablony) závěrečné práce na AF). 

• Zveřejnění závěrečné práce je možno v odůvodněných případech a po schválení žádosti 
v kontaktním centru v UIS odložit až o 3 roky (dle SR 3/2018). V takovém případě 
se v čestném prohlášení uvede, že student nesouhlasí se zveřejněním celé nebo části 
závěrečné práce. 

• Bez výše uvedených náležitostí nelze závěrečnou práci posuzovat a tedy ani předložit 
komisi SZZ! 



  
 

 
 
 
 
Diplomové práce 

• Studenti odevzdají do 4. 5. 2023 na garantující ústav: 

o 2x výtisk podepsané diplomové práce (v pevné vazbě), 

• Garantující ústav předá do 12. 5. 2023 na děkanát AF: 

o 1x výtisk diplomové práce, 1x podepsaný posudek oponenta, 1x podepsaný 
posudek vedoucího práce. 

Pozn.: Posudek vedoucího i oponenta diplomové práce se zadává pouze v UIS. Teze diplomové 
práce již není vyžadována. 

 
 
Bakalářské práce 

• Studenti odevzdají do 11. 5. 2023 na garantující ústav: 

o 2x výtisk podepsané bakalářské práce (v pevné vazbě), 

• Garantující ústav předá do 19. 5. 2023 na děkanát AF: 

o 1x výtisk bakalářské práce, 1x podepsaný posudek oponenta, 1x podepsaný 
posudek vedoucího práce, 

Pozn.: Posudek vedoucího i oponenta bakalářská práce se zadává pouze v UIS. Teze bakalářské 
práce již není vyžadována. 

 
 
 
Poznámky 

• Obhajoba bakalářské i diplomové práce probíhá s připravenou prezentací (ppt nebo 
pdf).  

• Podpůrné materiály a další dokumenty jako jsou 

o vzor (šablona) závěrečné práce (BP i DP) na AF, 

o nařízení děkana 4/2021 o požadavcích na BP a DP na AF, 

o informace o odložení zveřejnění závěrečné práce, 

o směrnice rektora 3/2018 Zveřejňování závěrečných prací, 

o směrnice rektora 2/2021 Prevence a odhalování plagiátů, 

naleznete na webu fakulty: https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace. 

 
 
 
 
 

Dne 17. března 2023, Studijní oddělení Agronomické fakulty MENDELU. 

https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace

