
Informace pro diplomanty FUD UJEP v roce 2022 
 

Informace ke státním závěrečným zkouškám z dějin umění  

- 3. 5.–5. 5. 2022 se uskuteční SZZ z dějin umění pro Design a Výtvarná umění.  

- 8. 6. 2022 se uskuteční SZZ pro Kurátorská studia.  

- Harmonogram SZZ bude připraven nejpozději na počátku dubna. Harmonogram bude k dispozici  

   vedení ateliérů a na jednotlivých katedrách. 

- Zde naleznete okruhy k SZZ: https://fud.ujep.cz/studium/statni-zaverecne-zkousky/  

 

Informace k bakalářským a diplomovým pracím 

- 14. 4. 2022 je termín pro nahlášení oponentů na příslušnou katedru za jednotlivé ateliéry a KDTU.   

   Seznam oponentů připraví a odevzdají asistenti ateliérů na příslušnou katedru (nutno uvést jméno   

   oponenta, titul, poštovní kontakt, mailovou adresu, také mobil, pokud je znám – pro případ 

   nutnosti rychlé komunikace).  

- 29. 4. 2022 je termín pro odevzdání písemných přihlášek ke 2. části SZZ (k obhajobě bakalářských  

  a diplomových prací) na studijní oddělení FUD, pokud tak již nebylo učiněno.  

- Od 4. 5. 2022 je možné si vyzvednout úvodní stránku bakalářských nebo diplomových prací  

  na příslušné katedře. 

- 19. 5. 2022 je termín pro odevzdání písemných částí bakalářských prací a diplomových prací na  

  příslušnou katedru + nahrání do Stagu. Směrnice děkana FUD k bakalářským a diplomovým pracím:  

  https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2019/12/smernice-dekana-fud-2019-03.pdf 

- 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    

  2021 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/2021/11/konzultanti-dp-2021-2022.pdf 

- 9. 6. 2022 se uskuteční obhajoby diplomových prací pro Kurátorská studia.  

- 21. 5.–24. 5. 2022 proběhne instalace bakalářských a diplomových prací, a to v prostorách  

  budovy FUD.  

- 26. 5.–16. 6. 2022 výstava bakalářských a diplomových prací (zahájení výstavy 25. 5. 2022). 

- 14. 6.–16. 6. 2022 se uskuteční obhajoby bakalářských a diplomových prací pro Design  

  a Výtvarná umění. 
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