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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními normami UP č. A-10/2011 

„Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci“ a č. R-B-17/08 „Zadání 

tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a 

rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění“ vydávám tento metodický pokyn upravující 

zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat diplomových prací 

v rámci IS/STAG a následné zadání tématu, odevzdávání a evidenci údajů o 

diplomové práci (dále jen „práce“) na Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP 

v Olomouci. 

 

ČÁST I.  

Vypisování, zveřejňování a schvalování témat diplomových prací 

 

Článek 2 

Obecné zásady  

1) Vypisování a zveřejňování témat diplomových prací je možné pouze v modulu 

„Témata VŠKP“, který je dostupný v rámci portálu „Studijní agenda UP“ v 

IS/STAG (https://stag.upol.cz). 

2) Jiný způsob vypisování a zveřejňování témat diplomových prací je nepřípustný, 

přičemž o výjimkách z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhoduje na základě 

písemné žádosti přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví. 

3) Vedoucím práce může být absolvent postgraduálního studia nebo absolvent 

rigorózního řízení, případně jiný významný odborník z oboru. 

4) Maximální počet studentů vedených jedním vedoucím práce je 10. 

5) Počet zveřejňovaných témat diplomových prací v daném akademickém roce musí 

umožnit registraci a následné schválení tématu práce pro celkový počet studentů 

v daném studijním programu, přičemž počet zveřejňovaných témat může být vyšší 

než počet studentů. 
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Článek 3 

Časový harmonogram 

Témata diplomových prací jsou vypisována a zveřejňována pouze jednou v daném 

akademickém roce, a to dle následujícího harmonogramu: 

1) vypisování témat diplomových prací vedoucím práce: 1. 9. - 31. 10. daného 

akademického roku,  

2) registrace a doplňování vypsaných témat diplomových prací studentem: 1. 11. - 15. 

1. daného akademického roku,  

3) schvalování studenty doplněných témat diplomových prací vedoucím práce: 1. 11. 

- 15. 1. daného akademického roku,  

4) odevzdání podepsaného „Podklad pro zadání diplomové práce“ studentem na 

sekretariát Ústavu veřejného zdravotnictví, nejpozději do 31. 1. daného 

akademického roku. 

 

Článek 4 

Povinnosti vedoucího práce 

1) Vedoucí práce v období od 1. 9. do 31. 10. vypíše do IS/STAG v rámci modulu 

„Témata VŠKP“ požadovaný počet rámcových témat diplomových prací. 

2) Vedoucí práce je povinen v období od 1. 11. do 31. 12. daného akademického roku 

reagovat na žádosti o registraci jím zveřejněných rámcových témat diplomových 

prací ze strany studentů. 

3) Nejpozději do 15. 1. daného akademického roku je vedoucí práce povinen řádně 

registrovaná a doplněná témata diplomových prací ze strany studentů v IS/STAG 

schválit. 

4) Vedoucí práce metodicky vede studenta při psaní diplomové práce. 

5) Vedoucí práce vypracovává odborný posudek na odevzdanou diplomovou práci. 

 

Článek 5 

Povinnosti studenta 

1) Každý student prvního ročníku studijního programu Veřejné zdravotnictví je 

povinen se v období od 1. 11. do 31. 12. daného akademického roku zaregistrovat 

na vypsaná rámcová témata.  
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2) Student se v rámci jednoho akademického roku může registrovat na jedno 

rámcové téma. 

3) Na jedno rámcové téma se mohou přihlásit maximálně 3 studenti. 

4) Student je povinen v období od 1. 11. do 15. 1. daného akademického roku reagovat 

na požadavky vedoucího práce na doplnění registrovaného tématu, a také do doby 

schválení registrovaného tématu vedoucím práce. Řádně doplněno musí být: 

a. název tématu – česky, 

b. název tématu – anglicky, 

c. zásady pro vypracování,  

d. seznam doporučené literatury. 

5) Student je povinen odevzdat zadání tématu diplomové práce podepsané vedoucím 

práce a splňující všechny formální náležitosti do 31. 1. daného akademického roku 

prostřednictvím formuláře „Podklad pro zadání diplomové práce“ ve třech 

stejnopisech sekretářce Ústavu veřejného zdravotnictví.  

 

Článek 6 

Změna tématu nebo vedoucího diplomové práce  

V případě nutnosti změny názvu nebo změny vedoucího diplomové práce je nezbytné 

vyplnit formulář „Žádost o změnu názvu diplomové práce“ nebo „Žádost o změnu 

vedoucího diplomové práce“ (ke stažení na https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-

kliniky/ustavy/ustav-verejneho-zdravotnictvi/#c40122).  

Tuto změnu povoluje a podpisem na formuláři stvrzuje vedoucí diplomové práce a 

schvaluje přednostka ústavu/garantka studijního programu, a to pouze ve 

výjimečných a odůvodněných případech.  

Vyplněnou, studentem, vedoucím diplomové práce a přednostkou ústavu/garantkou 

studijního programu, podepsanou žádost o změnu je nutné odevzdat sekretářce 

Ústavu veřejného zdravotnictví. 

Po provedených úpravách ve STAGu student vytiskne nový „Podklad pro zadání 

diplomové práce“, který nechá podepsat vedoucím práce a odevzdá ve třech 

stejnopisech sekretářce Ústavu veřejného zdravotnictví.  
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ČÁST II. 

Odevzdávání a evidence údajů o diplomových pracích  

 

Článek 7 

Časový harmonogram 

1) Mezní termín pro odevzdání diplomových prací: 31. 3. daného akademického 

roku, 

2) mezní termín pro splnění studijních povinností: dle harmonogramu studijního 

programu Veřejné zdravotnictví, 

3) mezní termín zápisu k SZZ a obhajobě diplomové práce: dle harmonogramu 

studijního programu Veřejné zdravotnictví, 

4) termín SZZ a obhajoby diplomové práce: dle harmonogramu studijního 

programu Veřejné zdravotnictví, 

5) Vedoucí diplomové práce vypracuje posudek na diplomovou práci do 4 týdnů 

od doručení diplomové práce. 

6) Oponent diplomové práce vypracuje posudek na diplomovou práci do 4 týdnů 

od doručení diplomové práce. 

 

Článek 8 

Odevzdání a evidence údajů o diplomové práci 

 

A. Povinnosti studenta 

1) Student před odevzdáním diplomové práce vyplní její anotaci (viz Příloha č. 3), 

která je ke stažení na webových stránkách  Ústavu veřejného zdravotnictví 

(https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-verejneho-

zdravotnictvi/#c40122) a umístí ji jako poslední list do diplomové práce. Student 

dále před odevzdáním diplomové práce prostřednictvím formuláře „Údaje o 

kvalifikační práci: bakalářská/diplomová/dizertační práce“ (dále jen "formulář o 

práci") založeného v IS/STAG doplní povinné údaje o své práci v těchto polích:  

a. název práce,  

b. název v angličtině,  

c. anotace,  
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d. klíčová slova,  

e. anotace v angličtině,  

f. anglická klíčová slova,  

g. rozsah práce,  

h. jazyk práce.  

2) Student odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v anotaci práce a ve 

formuláři o práci.  

3) Prostřednictvím formuláře o práci student vloží do IS/STAG vlastní soubor nebo 

soubory elektronické verze práce, a to prostřednictvím odkazu: „NAHRÁT 

SOUBOR (Odevzdat práci v elektronické podobě)“.  

4) Vyplněný formulář o práci student vytiskne, vlastnoručně vpravo nahoře podepíše 

a odevzdá nejpozději do 31. 3. daného akademického roku společně se 2 výtisky 

práce v deskách pevné vazby na studijní oddělení k zaevidování. 

5) Po evidenci diplomové práce na studijním oddělení již nelze v anotaci práce, ve 

formuláři o zadání práce, ve formuláři o práci a obsahu práce provádět změny, je 

možný pouze náhled.  

 

B. Povinnosti studijního oddělení  

1) Zkontroluje anotaci práce a formulář o práci.  

2) Zaeviduje práci a založí zkontrolovaný formulář o práci do studijního spisu 

studenta.  

3) Vloží do IS/STAG (úloha Absolvent – Vysokoškolské kvalifikační práce) konečné 

datum odevzdání práce.  

 

C. Povinnosti pracoviště 

1) Pracoviště:  

a. zajistí vypracování a publikování posudku vedoucího práce a 

oponentského posudku diplomové práce (předloha ke stažení na 

webových stránkách pracoviště https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-

kliniky/ustavy/ustav-verejneho-zdravotnictvi/#c40122) v elektronické 

verzi v IS/STAG – úloha Absolvent – Vysokoškolské kvalifikační práce 

– Soubory.  
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b. informuje studenta o zveřejnění příslušných posudků práce v IS/STAG.  

2) Vedoucí práce je povinen zkontrolovat odevzdanou diplomovou práci na 

přítomnost plagiátu a výsledek kontroly zveřejnit v posudku vedoucího diplomové 

práce. 

3) Vedoucí práce má možnost vložit posudek a také známku v portálu IS/STAG 

v aplikaci Hodnocení VŠKP. Známka i posudek jsou pak vidět i na formuláři 

AN0030 Vysokoškolské kvalifikační práce na záložkách Soubory a Hodnocení. 

Posudky musí být zveřejněny nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vlastní 

obhajoby diplomové práce. 

 

Článek 9 

Zveřejnění průběhu a výsledků obhajoby diplomové práce 

1) Pracoviště zajistí zveřejnění: 

a. záznamu o průběhu a výsledku obhajoby diplomové práce,  

b. výsledků státní závěrečné zkoušky.  

2) Bezprostředně po obhajobě diplomové práce zajistí pracoviště vložení záznamu o 

průběhu a výsledku obhajoby diplomové práce do IS/STAG. Záznam je možné 

vložit v podobě digitálního záznamu, tj. naskenování záznamu o průběhu a 

výsledku obhajoby práce a převedení do formátu pdf, to vše za použití úlohy:  

a. ABSOLVENT – VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – záložka 

SOUBORY, kde bude tento soubor vložen do pole Průběh obhajoby 

práce (viz Příloha č. 4), nebo 

b. ABSOLVENT – VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – záložka 

HODNOCENÍ, kde bude tento text vložen do pole Průběh obhajoby 

práce (viz Příloha č. 5).  

3) Nedílnou součástí záznamu o průběhu a výsledku obhajoby práce vkládaného do 

IS/STAG jsou jména přítomných zkoušejících, výsledek obhajoby práce a zkušební 

otázky.  

4) Bezprostředně po obhajobě diplomové práce zajistí pracoviště vložení záznamu o 

hodnocení diplomové práce od vedoucího práce, oponenta a také celkové 

hodnocení práce do IS/STAG. Záznamy jsou vkládány v podobě slovního 
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hodnocení, pomocí úlohy ABSOLVENT – VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 

PRÁCE – záložka HODNOCENÍ, kde budou vyplněna tato pole (viz Příloha č. 6):  

a. známka vedoucího (návrh hodnocení v posudku práce),  

b. známka oponenta (návrh hodnocení v posudku práce),  

c. datum obhajoby práce,  

d. známka,  

e. zkoušející (jméno předsedy zkušební komise).  

5) Do IS/STAG jsou údaje o obhajobě práce vloženy pouze v tom případě, pokud byla 

obhajoba práce úspěšná.  

 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

Tento metodický pokyn nabývá platnosti dnem vydání, tj. podpisu přednostkou, a 

účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Ústavu veřejného zdravotnictví.  

 

Olomouc, 2022-09-19 

 
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

            přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP 
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Přílohy:  

Příloha č. 1 – Postup zadávání rámcových témat diplomových prací do IS/STAG 

Příloha č. 2 – Postup pro pracoviště pro kopírování dat z formuláře „Podklad pro 

zadání diplomové práce“ do IS/STAG 

Příloha č. 3 – Anotace diplomové práce – vzor 

Příloha č. 4 – Vizualizace pole Průběh obhajoby – záložka SOUBORY  

Příloha č. 5 – Vizualizace pole Průběh obhajoby – záložka HODNOCENÍ  

Příloha č. 6 – Vizualizace polí pro záznam výsledků obhajoby (magisterské  

práce) – záložka HODNOCENÍ  

 



10                                                 Metodický pokyn k diplomovým pracím Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP 

 

Příloha č. 1 – Postup zadávání rámcových témat diplomových prací do IS/STAG 

 
Vyučující nebo role katedra vypíše rámcové téma práce – povinný je pouze název 
tématu. Téma schválí. 
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Student vidí schválené rámcové téma a zaregistruje se. 
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Registraci může student zrušit. 
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Vyučující/role katedra téma studentovi přidělí. Otevře téma a na záložce Studenti - 
téma přidělí. 
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Vyučující/role katedra vidí v přehledu původní rámcový podklad a podklad vytvořený 
pro studenta. 
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Student vidí obě témata, ale může pracovat pouze s tématem vytvořeným pro 
studenta. 
 

 
 
Student téma otevře a doplňuje zadání tématu. 
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Vše uloží a změní stav schvalování a uloží. 
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Po uložení student uvidí, že téma mu musí být ještě schváleno. 
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Vyučující/role katedra vyhledá téma ke schválení, téma otevře a změní stav 
schvalování a uloží změnu stavu. 
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Příloha č. 2 – Postup pro pracoviště pro kopírování dat z formuláře „Podklad pro 
zadání diplomové práce“ do IS/STAG 
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Příloha č. 3 – Anotace diplomové práce – vzor 
 

ANOTACE 
 

Jméno a přímení:  
Pracoviště:  

Vedoucí práce:  
Rok obhajoby:  

 
 

Název diplomové 
práce: 

 

 
 
 

Název diplomové 
práce v anglickém 

jazyce: 

 
 
 

Anotace diplomové 
práce: 

 
 
 
 
 
 

Klíčová slova:  
 
 

Přílohy vázané 
v práci: 

 
 
 
 
 
 

Rozsah práce:  
 

Jazyk práce:  
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Příloha č. 4 – Vizualizace pole Průběh obhajoby – záložka SOUBORY 
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Příloha č. 5 – Vizualizace pole Průběh obhajoby – záložka HODNOCENÍ 
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Příloha č. 6 – Vizualizace pole Průběh obhajoby – záložka HODNOCENÍ 
 

 
 
 
 


