
Termíny odevzdání bakalářských 
a diplomových prací obor: 

učitelská biologie – bakalářské studium  
učitelská biologie – navazující (magisterské) studium  
odborné studium (navaz.) - BOTANIKA  
 

Diplomovou nebo bakalářsk ou práci je nutno odevzdat 
nejpozději jeden měsíc před konáním obhajoby práce – odklady 
odevzdání prací nejsou možné!!! Termíny předkládáme s velkým 
předstihem na celý kalendářní rok 2016 z důvodu, aby si všichni 
studenti zcela zodpovědně naplánovali termín obhajob a v souvislosti 
s tímto plánem, dodrželi pak všechny dané termíny.  

Termíny obhajob u výše uvedených obor jsou v kalendá řním 
roce 2016 shodné s termíny státních zkoušek.  

Bakalářskou či diplomovou práci je nutno odevzdat jeden měsíc 
před datem konání obhajoby ve dvojím vyhotovení v tištěné verzi na 
sekretariát katedry botaniky A. Mosočiové (v každém vyhotovení bude 
vlepeno v obálce CD, na kterém je práce v elektronické podobě). Obě 
odevzdané tištěné verze jsou nevratné. Student práce odevzdá 
podepsané, datum odevzdání napíše do prací ručně (ne počítačem). 
Současně s odevzdáním tištěné verze je student povinen nahrát práci 
do programu STAG.  
Pozn.: diplomová práce - musí být svázána v pevné (knižní) vazbě 

bakalářská práce - postačí svázat práci do kroužkové vazby.  

Doporučuji studentům si důkladně prostudovat článek VI „Státní závěrečná 
zkouška“ a následně článek VII „Náležitosti závěrečných prací“ – tyto články 
najdete v „Ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP“ ze dne 1.9.2014 – 
zpracoval doc. RNDr. Roman Kubínek, Ph.D., proděkan.  

Pokud Vám není cokoliv jasné, zodpovím veškeré Vaše dotazy:  
e-mailem (alice.mosociova@upol.cz),  
telefonicky tel.: 585 634 802  
pop. osobně na sekretariátě katedry botaniky.  

Alice Mosočiová  
sekretářka katedry botaniky  

  



Termíny státních závěrečných zkoušek 
a obhajob závěrečných prací v roce 2016 

na katedře botaniky: 

Místo konání:  1/ státnice – u. 501 (velký sál) – vždy od 8,00 hod.  
katedra botaniky PF UP, Šlechtitel 27, Olomouc  
(přízemí výškové budovy . „47“) – týká se učitelské biologie  

 2/ obhajoby – u. 504 – vždy od 8,00 hod.  
katedra botaniky PF UP, Šlechtitel 27, Olomouc  
(přízemí budovy . „51“ – bílá budova se zeleným pruhem)  
- týká se učitelské biologie  

učitelská biologie - bakalářské studium:  
12.2.2016  
24.5.2016  
14.6.2016  
30.8.2016  
 
učitelská biologie – magisterské navazující studium:  
8.2.2016  
25.5.2016  
15.6.2016  
31.8.2016  
 
jednooborové studium BOTANIKA - magisterské navazující studium:  
Obhajoby i státní závěrečné zkoušky u oboru BOTANIKA se budou konat na 
učebně . 504 – přízemí budovy . „51“ 
 9.2.2016  
26.5.2016  
16.6.2016  
1.9.2016  
 
Ke státním závěrečným zkouškám i k obhajobám se studenti přihlašují přes 
program STAG v termínech stanovených studijním oddělení fakulty. 


