VKP – Vysokoškolské kvalifikační práce krok za krokem
(diplomové, bakalářské, disertační, rigorózní)

Katedra

1. Student si vybere téma své VKP
u příslušného vedoucího práce

2. Student vyplní ve webovém
rozhraní STAGu „Formulář na
vyplnění podkladu pro zadání
DP/BP studentem“
3. Student si na základě vyplnění
formuláře z předchozího kroku
vytiskne „Podklad pro zadání
práce“

4. Student dá vytištěný podklad
z předchozího kroku
k připomínkování vedoucímu práce
DP/BP studentem

5. Vedoucí práce opraví a podepíše
„Podklad pro zadání práce“
předložený studentem

6. Student „Podklad pro zadání
práce“ předloží katedře
7. Katedra ve STAGu v záložce
„Absolvent, VKP“ zkopíruje
informace zadané studentem v
rámci webového rozhraní
(„Formulář na vyplnění podkladu
pro zadání DP/BP“) a ostatní
informace sama doplní
8. Katedra ze STAGu vytiskne
„Zadání DP/BP“ a předá jej
studentovi
9. Student se přihlásí k SZZ dle
termínu příslušné fakulty

Student

Vedoucí práce,
oponent

10. Student doplní veškeré údaje o
práci do webového rozhraní STAGu
do „Formulář na doplnění údajů o
DP/BP“, nahraje sem práci (jejíž
součástí je naskenované „Zadání
DP/BP“)

11. Student odevzdá požadovaný
počet tištěných verzi své práce
(jejichž součástí je „Zadání DP/BP“) a
tři exempláře jím podepsané licenční
smlouvy katedře
12. Katedra ve STAGu v záložce
„Absolvent, VKP“ doplní termín
skutečného odevzdání práce
studentem

13. Vedoucí práce + oponent
odevzdají katedře posudky k práci
(v tištěné + elektronické podobě)

Studijní
oddělení

18. Katedra po úspěšné obhajobě
nechá všechny tři exempláře
licenční smlouvy podepsat děkanem
(v případě neúspěšné obhajoby je
nepodepsané vrátí studentovi)

19. Katedra předá jeden exemplář
VKP v pevné vazbě spolu s jedním
exemplářem licenční smlouvy do
UK nejlépe do 10 dnů po obhajobě
20. Katedra předá dva exempláře
licenční smlouvy příslušnému st.
oddělení

21. Studijní oddělení vloží jeden
získaný exemplář licenční smlouvy
do os. složky studenta a druhý do
desek s diplomem

15. Katedra 5 dnů před obhajobou
zajistí vystavení tištěného exempláře
práce v místě konání obhajoby

22. V případě, že katedra nesouhlasí
se zveřejněním práce studenta,
vyhotoví formulář „Dig. knih.
UPCE – Omezení nebo zamezení
zpřístupnění…“ ve dvou
exemplářích. Jeden si katedra
ponechá a druhý je spolu s VKP a
lic. smlouvou předán do UK
(viz krok 19)

16. Katedra (na některých fakultách
ve spolupráci se st. oddělením) ve
STAGu v záložce „Absolvent, Zápis o
závěrečné zkoušce“ provede zápis o
SZZ a obhajobě

23. Student obdrží desky
s diplomem a jedním exemplářem
podepsané lic. smlouvy buď při
promoci (sponzi) nebo osobně na st.
oddělení

17. Katedra ve STAGu v záložce
„Absolvent, Zápis o závěrečné
zkoušce“ vytiskne Zápis o SZZ

24. Katedra do stagu do záložky
Absolvent, VKP nahraje posudek
vedoucího práce a oponenta

14. Katedra ve STAGu v záložce
„Absolvent, VKP“ kontroluje
vyplnění jednotlivých polí

