
Důležité termíny pro diplomanty FUD 2021  
 
DUBEN 2021 
 
Všichni diplomanti by měli mít v systému Stag podklady pro zadání 
BP/DP a vytištěný podklad odevzdaný na příslušné katedře – termín byl 
23. 9. 2020. Pokud by se náhodou stalo, že někdo z Vás (např. díky 
přerušení) toto opomněl, prosím, nechť obratem kontaktuje vedoucího 
své katedry a také paní sekretářku své katedry. 
 
15. 4. 
Nahlášení oponentů za jednotlivé ateliéry na příslušnou katedru. 
Seznam oponentů shromáždí asistenti a předají příslušné paní 
sekretářce. U každého oponenta je nutné uvést jméno, titul, poštovní 
kontakt, mailovou adresu, také mobil, pokud je znám – pro případ 
nutnosti rychlé komunikace. 

 
30. 4. 
Termín pro odeslání písemných přihlášek ke 2. části Státních 
závěrečných zkoušek (k obhajobě bakalářských a diplomových prací)  
na studijní oddělení FUD. Platí pro ty z Vás, kteří si přihlášku nepodali již 
dříve.  
Podepsanou a naskenovanou přihlášku je možné zasílat na studijní 
oddělení mailem na adresu monika.matouskova@ujep.cz nebo 
veronika.sladkova@ujep.cz 
(formulář naleznete zde: https://fud.ujep.cz/wp/wp-
content/uploads/2019/03/formular-prihlaska-szz.pdf) 
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KVĚTEN 2021 
 
3. 5.–6. 5.  
Státní závěrečné zkoušky z dějin umění pro bakalářské i navazující 
magisterské studium.  
SZZ z dějin umění se uskuteční prezenční formou. Pouze v případě, 
pokud se epidemiologická situace výrazně zhorší a usnesení vlády ČR 
nedovolí prezenční zkoušení, bude řešen náhradní postup, o kterém 
budete včas informováni. 
Do SZZ je nutné splnit všechny teoretické předměty.  

 
20. 5. TERMÍN PLATÍ PRO KURÁTORSKÁ STUDIA 

15. 6. TERMÍN POSUNUT PRO DESIGN A VÝTVARNÁ 
UMĚNÍ 
Termín pro odevzdání písemných obhajob – teoretických částí 
bakalářských prací a diplomových prací nahráním do systému Stag.  
Ve Směrnici děkana č. 3/2019 o bakalářských, diplomových 
a disertačních pracích na FUD UJEP je sice uvedeno, že práce musí být 
odevzdána v tištěné formě a rovněž v elektronické formě, ale s ohledem 
na složitou situaci děkan FUD rozhodl, že i v tomto akademickém roce 
budou práce odevzdávány pouze v elektronické podobě nahráním do 
systému Stag. Výše uvedená směrnice upravuje podobu práce, a to 
především ve článku 4 – Rozsah a struktura písemné obhajoby. 
Elektronická podoba práce v tomto roce také nemusí obsahovat 
vyplněný list se zadáním, který je podepsán vedoucím práce, vedoucím 
katedry a děkanem. 
Ve směrnici je také uvedeno, že práce musí obsahovat obrazovou 
dokumentaci díla. Vzhledem k tomu, že samotné realizace Vašich 
uměleckých a designérských výstupů budou v mnoha případech 
opožděny, je možné přiložit návrhy, vizualizace, přípravné nákresy, 
přípravné fotografie, plány apod. Budeme respektovat, že písemná 
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obhajoba nebude obsahovat definitivní obrazovou dokumentaci. 
Písemná obhajoba bude především teoretickou reflexí zvoleného 
tématu. 
 
Po nahrání do systému Stag budou Vaše práce podrobeny kontrole na 
vyhledávání plagiátů. Tento proces trvá několik dní a po jeho ukončení 
se jeho výsledek dozví vedoucí Vaší práce, který v systému nastaví, zda 
práce je či není plagiát. 
Dbejte na dodržování platné citační normy ČSN ISO 690 a důsledně 
uvádějte všechny citace a používané zdroje. 
Magisterským studentům také připomínáme, že kromě vedoucího práce 
Vám byl na podzim roku 2020 přidělen konzultant z řad pedagogů 
KDTU, který by Vám měl pomoci s formální stránkou práce – struktura 
textu, citace, práce se zdroji atd.) 
(seznam konzultantů pro magisterské studenty: 
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2020/11/konzultanti-dp-
2020-2021.pdf)  
 

22. 5.–25. 5. TERMÍN POSUNUT NA 23. 8.–25. 8. 
Instalace bakalářských a diplomových prací. Bakalářské a diplomové 
práce budou přístupné od 26. 8. 2021. Následně v termínu 27. 8. 2021 
je student povinen zaslat svému oponentovi mailem dokumentaci své 
práce pro případ, že oponent nebude schopen práci vidět v rámci 
prezentace v budově fakulty. Za zaslání dokumentace oponentovi v 
řádném termínu zodpovídá student a vedoucí práce. 

 
27. 5.–30. 6. TERMÍN POSUNUT NA 27. 8.–11. 9. 

Výstava bakalářských a diplomových prací. 
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ČERVEN 2021 

 
9. 6. 
Státní závěrečné zkoušky z dějin umění pro navazující magisterský 
studijní obor Kurátorská studia. 
SZZ z dějin umění se uskuteční prezenční formou. Pouze v případě, 
pokud se epidemiologická situace výrazně zhorší a usnesení vlády ČR 
nedovolí prezenční zkoušení, bude řešen náhradní postup, o kterém 
budete včas informováni. 

 
10. 6. 
Obhajoby diplomových prací pro navazující magisterský studijní obor 
Kurátorská studia. 
Obhajoby se uskuteční prezenční formou. Pouze v případě, pokud se 
epidemiologická situace výrazně zhorší a usnesení vlády ČR nedovolí 
prezenční zkoušení, bude řešen náhradní postup, o kterém budete včas  
informováni. 
 

15. 6. PRO DESIGN A VÝTVARNÁ UMĚNÍ 
Termín pro odevzdání písemných obhajob – teoretických částí 
bakalářských prací a diplomových prací nahráním do systému Stag. Více 
informací k bakalářským a diplomovým pracím již uvedeno  
u termínu 20. 5. 

 
15. 6.–17. 6. TERMÍN POSUNUT NA 7. 9.–9. 9. 
Obhajoby bakalářských a diplomových prací. 
Obhajoby se uskuteční prezenční formou. Pouze v případě, pokud se 
epidemiologická situace výrazně zhorší a usnesení vlády ČR nedovolí 
prezenční zkoušení, bude řešen náhradní postup, o kterém budete včas  
informováni. 
 



30. 6.  
Promoce FUD se uskuteční v jiném termínu, o kterém budete včas 
informováni.  
 

 
SRPEN 2021 

 
23. 8.–25. 8. 
Instalace bakalářských a diplomových prací. Bakalářské a diplomové 
práce budou přístupné od 26. 8. 2021. Následně v termínu 27. 8. 2021 
je student povinen zaslat svému oponentovi mailem dokumentaci své 
práce pro případ, že oponent nebude schopen práci vidět v rámci 
prezentace v budově fakulty. Za zaslání dokumentace oponentovi  
v řádném termínu zodpovídá student a vedoucí práce. 

 
27. 8.–11. 9. 

Zahájení výstavy bakalářských a diplomových prací se uskuteční dne  
26. 8. Výstava potrvá v termínu 27. 8 –11. 9. Oba termíny budou platit 
pouze v případě příznivých epidemiologických podmínek, které umožní 
návštěvy výstav veřejnosti. 
 

 
ZÁŘÍ 2021 

 
1. 9. 
Opravné státní závěrečné zkoušky z dějin umění. 

7. 9.–9. 9. 
Obhajoby bakalářských a diplomových prací. 

Obhajoby se uskuteční prezenční formou. Pouze v případě, pokud se 



epidemiologická situace výrazně zhorší a usnesení vlády ČR nedovolí 

prezenční zkoušení, bude řešen náhradní postup, o kterém budete včas 

informováni. 

 


