Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Informace k odevzdání bakalářských a diplomových prací
a k přihlašování na státní závěrečné zkoušky v letním semestru 2020
Řádný termín státních závěrečných zkoušek (červen, červenec 2020)

Mezní termín pro elektronické odevzdání bakalářských a diplomových prací:
11. 5. 2020 v 8:00
1. Požádáte vedoucího práce o udělení zápočtu z KPM/SBP, příp. KPM/DS. Je důležité, aby
vedoucí práce věděl o Vašem záměru odevzdat práci.
2. Práci naformátovanou dle metodické příručky převedete do formátu *.pdf. (Prohlášení
není třeba podepisovat a skenovat, naopak zadání práce prosím do souboru vložte na
příslušné místo, např. jako obrázek.)
3. Na Portálu ZČU vyplníte údaje o bakalářské/diplomové práci a nahrajete soubor s prací.
Portál ZČU->Moje Studium->Kvalifikační práce->Doplnit údaje… (viz dále). Je třeba vyplnit
všechny povinné položky (označené vykřičníkem), počet znaků není třeba uvádět, ale
počet stran samozřejmě ano. Pokud nebude vše řádně vyplněno, nebude moci být práce
považována za odevzdanou!
4. Po uložení údajů stáhnete *.pdf soubor s Údaji o bakalářské/diplomové práci na odkazu
„Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF“.
5. Stažený soubor s údaji o bakalářské/diplomové práci pošlete ze svého univerzitního
mailu sekretářce KPM paní Zuzaně Martinčíkové: zuzkam@kpm.zcu.cz. Prosím ideálně
posílejte společně s přihláškou na státní závěrečnou zkoušku. Dokument nijak
nepodepisujte.
6. Stažený soubor s údaji o bakalářské/diplomové práci vytisknete, podepíšete a přinesete
s sebou v den konání státní závěrečné zkoušky.
7. Bakalářskou/Diplomovou práci vytisknete v nezměněné podobě (viz i formulace na
anotačním listu), svážete do 1 kroužkové vazby, kterou na vnitřní straně zadních desek
opatříte kapsou pro posudky (do této kapsy bude po obhajobě vloženo originální zadání
a oba posudky práce) a přinesete s sebou v den konání státní závěrečné zkoušky.
Nezapomeňte podepsat prohlášení v úvodu práce. Poznámka: Studenti, kteří si zvládli
vyzvednout originál zadání práce, jej svážou na příslušné místo v práci.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Mezní termín odevzdání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce: 11. 5. 2020
1. Stáhnete a vyplníte příslušný formulář na stránkách příslušné katedry.
2. Nepodepsanou přihlášku pošlete ze svého univerzitního mailu sekretářce KPM paní
Zuzaně Martinčíkové: zuzkam@kpm.zcu.cz. Prosím ideálně posílejte společně
s formulářem „Údaje o bakalářské/diplomové práci“.
3. Vytisknete přihlášku, podepíšete a přinesete s sebou v den konání státní závěrečné
zkoušky.

Mezní termín pro podání Žádosti o vlastního oponenta je 11. 5. 2020
-

Příslušný formuláře je k dispozici na stránkách katedry:
https://www.fek.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=KPM

Neodevzdání bakalářské/diplomové práce ve stanoveném termínu
-

Informujete sekretariát KPM, paní Zuzanu Martinčíkovou.
Podáte žádost o náhradní termín odevzdání práce – nejpozději 5 dní od data
řádného odevzdání, tj. do 18. 5. 2020.
Žádost se podává na studijní oddělení elektronicky z univerzitního e-mailu na
fek@service.zcu.cz.

Mezní termín pro splnění zápočtů a zkoušek: 29. 5. 2020
Mezní termín pro kontrolu studia: 5. 6. 2020 (osobně v úředních hodinách stud. oddělení)
Na obhajobu kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky přinesete následující
dokumenty:
-

Vytištěnou bakalářskou/kvalifikační práci s podepsaným
v úvodní části práce.
Podepsanou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce.
Podepsaný dokument „Údaje o bakalářské/diplomové práci“.

prohlášením

Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Printscreeny z Portálu ZČU – odevzdání práce
1. krok

2. krok – Vyplnit, nahrát elektronickou verze práce, stáhnout Údaje o práci

