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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
FAKULTY ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNOLOGICKÉ  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 11/2022 20. června 2022 

Opatření děkana 
ke konání SZZ v mimořádném podzimním termínu akademického roku 2021/2022 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Fakulta zemědělská a technologická JU v Českých Budějovicích uskuteční SZZ v mimořádném termínu 
v měsíci září od 12. 9. 2022 do 14. 9. 2022.   

2. Formální požadavky na kvalifikační práce, podmínky pro odevzdávání kvalifikačních prací a tezí, kontrolu 
plagiátorství, vypracování posudků, zveřejňování kvalifikačních prací a další organizační záležitosti jsou 
dány opatřením děkana 20/2021. 

Článek 2 
Harmonogram pro odevzdávání kvalifikačních prací 

Termíny uvedené v opatření děkana 20/2021 jsou pro potřeby konání SZZ v podzimním termínu 
stanoveny takto: 

1. Studenti, kteří se chtějí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která se bude konat v termínu 
od 12. 9. 2022 do 14. 9. 2022, musí na studijní oddělení odevzdat přihlášku nejpozději do 13. 7. 2022. 

2. Studenti všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, kteří splní všechny 
podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky a kteří si podali ve stanoveném termínu na Studijním 
oddělení FZT JU písemnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce v podzimním termínu (září), mají 
povinnost: 

 

a) odevzdat kvalifikační práci v tištěné podobě vedoucímu práce nebo pověřenému 
pracovníkovi pracoviště, na kterém je vedena, a to nejpozději 24. 8. 2022,  

b) odevzdat na studijní oddělení FZT JU teze bakalářské nebo diplomové práce, a to v šesti 
výtiscích nejpozději do 24. 8. 2022, 

c) vložit kvalifikační práci v elektronické podobě do informačního systému STAG. 
 

3. Katedry předají kvalifikační práci svázanou v pevných deskách spolu s posudky a kontrolou plagiátorství 
na Studijní oddělení FZT JU nejpozději do 7. 9. 2022.  

4. Posudky budou zveřejňovány dle § 47b zákona č. 111/1998 Sb. Pověření pracovníci kateder je vloží 
v elektronické podobě do IS STAG nejpozději do 7. 9. 2022. 

5. Pro studenty všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, kteří 
v akademickém roce 2021/2022 splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky a kteří si 
na Studijním oddělení FZT JU podali přihlášku ke státní závěrečné zkoušce v podzimním termínu (září) 
za akademický rok 2021/2022, je mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek stanoven na den 31. 8. 
2022. 
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6. Pracovníci kateder odpovědní za vkládání výsledků zápočtů a zkoušek do IS STAG mají povinnost vložit 
všechny rozhodné údaje pro končící studenty do IS STAG nejpozději dne 1. 9. 2022 do 12 hodin. 
 

 

 doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., v. r. 
 děkan fakulty 

 

 

 

 


