
Vážené studentky, Vážení studenti navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na 

Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, 

 

dovoluji si Vám zaslat aktuální informace k průběhu SZZ a obhajob diplomových prací v akademickém 

roce 2019/2020. Tyto informace reagují na aktuální situaci ovlivněnou karanténními opatřeními 

uplatňovanými v souvislosti s koronavirovou pandemií. 

1. Termín nahlášení oponentů diplomových prací sekretářce KDTU ( sarka.stehlikova@ujep.cz ) 

je posunut na 25. 4. 2020. Spojte se v této věci s vedoucími Vašich diplomových prací a po 

vzájemné dohodě nahlaste jméno oponentky/oponenta na sekretariát KDTU. 

2. Termín odevzdání diplomových prací zůstává v platnosti dle původního harmonogramu – 

tedy 20. 5. 2020. Mění se ovšem forma odevzdání, když se ruší povinnost odevzdání 

vytištěných a svázaných verzí diplomových prací, zůstává pouze povinnost nahrát k tomuto 

datu finální verzi diplomové práce do STAG 

3. Termín SZZ a termín obhajob diplomových prací zůstávají v platnosti dle původního 

harmonogramu – tedy 10. 6. 2020 (SZZ) a 11. 6. 2020 (obhajoby). O formě SZZ a obhajob 

diplomových prací – tedy proběhnou-li on-line či za Vaší fyzické přítomnosti – budete 

informování do 20. 5. 2020 studijním oddělením, a to na základě rozhodnutí děkana, které 

bude reagovat na vývoj situace v ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií.  

Více informací o procesu odevzdávání diplomových prací a organizaci obhajob diplomových prací 

naleznete na: https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2020/04/diplomanti-terminy-2020.pdf  

Neváhejte se v případě jakýchkoli nejasností či Vašich komplikací způsobených koronavirovou situací 

obrátit na sekretariát KDTU či přímo na mne. Jsme připraveni Vám být všemožně nápomocní, 

abychom společně tuto nestandardní situaci zvládli a zároveň plnohodnotně realizovali všechny 

úkony spojené se závěrem a završením Vašeho studia. 
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