
Vážené studentky, vážení studenti, 

posílám informaci k odevzdání bakalářských prací do 13.1. 

1. ODEVZDÁNÍ ELEKTRONICKÉ VERZE  PRACÍ DO SIS 

Bakalářské práce můžete odevzdávat do 13.1. Soubor s řešením práce nahrajete do SIS ve 

formátu PDF/A - konverze souboru do tohoto formátu není složitá - v SIS pod detailem vaší 

práce najdete možnost editace, na kterou kliknete. Doplňuji, že pro NAHRÁNÍ PRÁCE JE 

NUTNÉ MÍT ZAREGISTROVANÉ TÉMA PRÁCE! Pokud téma není v SIS zaregistrované, 

nemůžete záznam o práci jakkoliv editovat, nebudete moci práci ani odevzdat. Některým z 

vás téma v SIS stále chybí, upozorňuji tedy, že je potřeba téma ihned zapsat. Po nahrání 

proběhne automatická kontrola na správnost formátu PDF/A. Výsledkem kontroly je 

potvrzení "Je PDF/A" - pokud se místo toho objeví notifikace "Není PDF/A", došlo k nějaké 

chybě při konverzi. V takovém případě nepropadejte panice a napište mail buď na: 

katerina.jirsova@fhs.cuni. cz, nebo na na sbs@fhs.cuni.cz, případně oit@fhs.cuni.cz (IT 

oddělení.) Jakékoliv technické nesrovnalosti s konverzí či problémy s nahráním práce je 

možné řešit (ovšem včas, nikoliv 13.1. o půlnoci.) Dalším krokem po odevzdání práce je 

kontrola na plagiáty, která je také automatická. Její výsledek si po odevzdání zobrazím já a 

případně vedoucí vaší bakalářské práce. Po proběhlé kontrole na PDF/A je posledním krokem 

odevzdání tzv. "doodevzdání" - je potřeba ještě jednou v SIS potvrdit odevzdání, systém se 

vás zeptá, zda opravdu chcete řešení odevzdat, je nutné dole na stránce editace odkliknout 

"OK". Pokud to neuděláte, práci v SIS nikdo neuvidí a nebudeme o ní vědět. Někdy se může 

stát, že možnost editace práce v SIS chybí. Je to způsobeno technickou chybou - nesprávným 

statusem práce, kdy je řešitel pouze přihlášen, ale zadání práce není potvrzeno studijním 

oddělením. Problém se dá snadno napravit, stačí napsat mail.  

2. ODEVZDÁNÍ TIŠTĚNÝCH VERZÍ PRACÍ 

Do 13.1. (včetně) odevzdáte jeden výtisk bakalářské práce (v měkké lepené vazbě, tzv. termo 

vazbě, práce může být tištěna oboustranně) spolu s přihláškou k SZZ. Práce budete 

odevzdávat v kanceláři 1.08, v pátek 13.1. Vám budeme k dispozici 10:00-16:00. V ostatních 

dnech můžete bakalářské práce nosit v úředních hodinách Sekretariátu studijního programu 

SHV. Před odevzdáním tištěné verze práce je NUTNÉ NEJPRVE NAHRÁT 

ELEKTRONICKOU VERZI DO SIS, abychom ji mohli zkontrolovat.  

3. PŘIHLÁŠKA K OBHAJOBĚ  Přihlášku k obhajobě si vygenerujete sami v SIS (v záložce 

Státní závěrečné zkoušky) - zkontrolujte, zda jsou na přihlášce správné údaje - název práce, 

jméno vedoucího práce, apod.  

4.  KONTROLA SPLNĚNÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ  

Kontrolu provedeme při odevzdání prací. 

5. CHYBĚJÍCÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI V OKAMŽIKU ODEVZDÁNÍ PRACÍ 

Chybějící zkoušky musíte splnit nejpozději zři dny před konáním obhajoby. Jakmile budete 

mít studijní povinnosti splněné, napište mi ihned mail, abych věděla, že s vámi máme na 

obhajoby počítat. V opačném případě (nesplnění studijních povinností) nebudete k SZ 
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připuštěni a termín vám propadne. Nesplněné zkoušky značně komplikují organizaci obhajob. 

Snažte se tedy chybějící kredity a zkoušky splnit do 13.1. 

6. FORMA KONÁNÍ OBHAJOB 

Všechny státní zkoušky se budou konat PREZENČNĚ v budově fakulty.  

7. OPONENTI BC PRACÍ, POSUDKY 

Oponenti Vám budou přiřazeni po odevzdání prací, trvá to cca týden až deset dní (v některých 

případech může shánění vhodného oponenta trvat déle.) Posudky vedoucího i oponenta budou 

v SIS dostupné nejpozději tři pracovní dny před obhajobou. 

8. POZVÁNKY NA OBHAJOBY 

Pozvánky na obhajoby dostanete nejpozději tři pracovní dny před termínem obhajoby, 

zpravidla je to ale o něco dříve. Sestavit komise pro velký počet studentů je velice náročný a 

zdlouhavý proces, který trvá několik týdnů. NEPIŠTE MI PROSÍM, ŽE STÁLE NEMÁTE 

TERMÍN OBHAJOBY! Termíny nezatajujeme, prostě je často neznáme dlouho dopředu. 

Pokud ale práci odevzdáte v pořádku do SIS, termín dostanete, nezapomene se na vás. 

Termíny obhajob není možné zveřejnit před sestavením komise! Tyto procesy jsou na sobě v 

SIS vázané.  

9. OBECNÉ INFORMACE 

S dotazy ohledně odevzdání prací se neobracejte na Studijní oddělení, nýbrž na Sekretariát bc 

studia, případně na OIT (Oddělení informačních technologií) – pokud dojde k problému 

s konverzí do PDF/A. Nicméně, jak jsem již psala, neobávejte se komplikací, technické 

problémy s odevzdáním prací vyřešíme. Informace k odevzdání prací zveřejníme také na 

webu bakalářského studia a na facebooku, můžete je šířit ve studentských skupinách.  

 


