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DODATEK č. 1 
k příkazu rektora UP č. B3-09/3 – Zadání tématu, odevzdávání 

a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci 
a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Obsah:  S ohledem na skutečnost, že s účinností od 1. 7. 2010 
 je povinností vysokých škol zveřejňovat záznam o průběhu 
 a výsledku obhajoby,  v  y  d  á  v  á  rektor UP 
 tento Dodatek č. 1 k příkazu rektora UP č. B3-09/3 
 – Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů 
 o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci 
 a způsob jejich zveřejnění, kterým se doplňuje znění článku 4 
 a nově se doplňuje příloha č. 5 „Postup při vkládání digitální 
 podoby záznamu o průběhu a výsledku obhajoby“ 
 a příloha č. 6 „Editování záznamu o průběhu a výsledku 
 obhajoby“. 

Zpracoval:  Prorektor UP pro studijní záležitosti
 Právní oddělení UP

Platnost:  dnem 19. ledna 2011 
Účinnost:  dnem 21. ledna 2011 

Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: 
 rektor, prorektorky a prorektoři, kvestorka, kancléř, 
 děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
 ředitelka SKM UP,
 vedoucí zaměstnanci  CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, 
  ASC UP, 
 vedoucí zaměstnanci  EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, 
  OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, OPOP, 
  OK
 Právní oddělení UP,
 Oddělení interního auditu a kontroly UP,
 Oddělení organizace a řízení UP.



2  Příkaz rektora UP č. B3-11/2

I. Úvodní ustanovení

S ohledem na skutečnost, že s účinností 
od 1. 7. 2010 je povinností vysokých škol zveřejňovat 
záznam o průběhu a výsledku obhajoby, 

v y d á v á m

tento Dodatek č. 1 k příkazu rektora UP č. B3-09/3 
– Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů 
o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní 
práci a způsob jejich zveřejnění, kterým se doplňuje 
znění článku 4 a nově se doplňuje příloha č. 5 „Po-
stup při vkládání digitální podoby záznamu o prů-
běhu a výsledku obhajoby“ a příloha č. 6 „Editování 
záznamu o průběhu a výsledku obhajoby“. 

II. Předmět úpravy

Tímto Dodatkem č. 1 se příkaz rektora UP č. B3-
09/3 mění takto:
1.  V čl. 4 nový nadpis zní:
 „Zveřejňování závěrečných prací, jejich posud-

ků a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby“. 
2.  V čl. 4 odst. 3 se ve větě první nahrazují slova 

„Pracoviště jsou povinna“ slovy „Pověřený za-
městnanec příslušného pracoviště je povinen“.

3.  V čl. 4 se na konci textu odstavce 3 doplňuje další 
text v tomto znění: 

 „Po obhajobě zajistí předseda zkušební komise 
vložení záznamu o průběhu a výsledku obhajo-
by do IS STAG, a to buď v podobě digitálního 
záznamu, tj. naskenování záznamu o průběhu 
a výsledku obhajoby a převedení do formátu 
.pdf (viz příloha č. 5), nebo vkládáním, popř. 
editováním textu v IS STAG (viz příloha č. 6). 
Nedílnou součástí záznamu o průběhu a výsled-
ku obhajoby vkládaného do IS STAG jsou jmé-
na přítomných zkoušejících, výsledek obhajoby 
a zkušební otázky.“

4. Nově se doplňuje Příloha č. 5 – Postup při vklá-
dání digitální podoby záznamu o průběh a vý-
sledku obhajoby (znění uvedeno v příloze tohoto 
Dodatku). 

5. Nově se doplňuje Příloha č. 6 – Editování zázna-
mu o průběhu a výsledku obhajoby (znění uve-
deno v příloze tohoto Dodatku).

III. Závěrečná ustanovení 

1.  Ostatní ustanovení příkazu rektora UP č. B3-09/3 
– Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů 
o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigo-
rózní práci a způsob jejich zveřejnění – zůstávají 
beze změn.

2.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho zve-
řejnění na oficiálních internetových stránkách UP, 
tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

Dodatek č. 1 
k příkazu rektora UP č. B3-09/3 

– Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů 
o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci 

a způsob jejich zveřejnění

V Olomouci dne 19. ledna 2011

        Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
                   rektor UP

Přílohy Dodatku č. 1
Příloha č. 5 – Postup při vkládání digitální podoby záznamu o průběh a výsledku obhajoby
Příloha č. 6 – Editování záznamu o průběhu a výsledku obhajoby
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Příloha č. 5 

Postup při vkládání digitální podoby záznamu 
o  průběh a výsledku obhajoby
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Příloha č. 6 

Editování záznamu o průběhu 
a výsledku obhajoby


