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Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování
témat bakalářských a magisterských vysokoškolských
kvalifikačních prací v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato norma stanovuje základní zásady
a pravidla týkající se vypisování, zveřejňování
a
schvalování
témat
vysokoškolských
kvalifikačních prací v rámci IS STAG na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci (dále jen PdF UP), prezenční
i kombinované formy vzdělávání bakalářských
a
magisterských
studijních
programů.
Upravuje tak způsob zveřejňování témat
vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen
VŠKP) v návaznosti na vnitřní normu UP
A-10/2011-ÚZ03 „Studijní a zkušební řád
Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné
znění)“ ze dne 21. listopadu 2017 a dále
upravuje
způsob
zveřejňování
témat
bakalářských a magisterských kvalifikačních
prací dle vnitřní normy PdF UP PdF-B-17/08
„Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů
o závěrečné práci“.
Článek 2
Obecné zásady a harmonogram činností
a) Vypisování
a
zveřejňování
témat
bakalářských a magisterských VŠKP, ve
všech formách studia je možné pouze
v modulu „Témata VŠKP“, který je
dostupný v rámci IS STAG.
b) Jiný způsob vypisování a zveřejňování
témat bakalářských a magisterských VŠKP
je nepřípustný, přičemž o výjimkách,
z důvodů hodných zvláštního zřetele,
rozhoduje na základě písemné žádosti
děkan.

c) Témata bakalářských a magisterských
VŠKP jsou vypisována a zveřejňována
pouze jednou v daném akademickém roce
a je nutné dodržovat níže uvedený závazný
harmonogram:
 vypisování
témat
bakalářských
a magisterských VŠKP vyučujícím
(s ohledem na terminologii IS STAG
bude dále používán termín učitel) - září
až říjen daného akademického roku
(další podrobnosti viz článek 3 Povinnosti učitele),
 registrace a doplňování vypsaných témat
bakalářských a magisterských VŠKP
studentem - listopad až 15. leden daného
akademického roku (další podrobnosti
viz článek 5 - Povinnosti studenta),
 schvalování studenty doplněných témat
bakalářských a magisterských VŠKP
učitelem - listopad až 15. leden daného
akademického roku (další podrobnosti
viz článek 3 - Povinnosti učitele),
 schvalování učitelem schválených témat
bakalářských a magisterských VŠKP
vedoucím pracoviště - listopad až leden
daného akademického roku (další
podrobnosti viz článek 4 - Povinnosti
vedoucího pracoviště).
Článek 3
Povinnosti učitele
a) Každý učitel (akademický pracovník),
pokud není písemným rozhodnutím
proděkana pro studijní záležitosti PdF UP
stanoveno jinak, je povinen v období od
1. 9. do 31. 10. vložit do IS STAG v rámci
modulu „Témata VŠKP“ požadovaný počet
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b)

c)

d)

e)

témat (viz Příloha číslo 1, část 1) Zadání
a schválení nového tématu VŠKP učitelem
pro potřeby zveřejnění).
Dále je učitel (akademický pracovník)
povinen v období od 1. 11. do 15. 1. daného
akademického roku reagovat na žádosti
o registraci jím zveřejněných témat ze
strany studentů (viz Příloha číslo 1, část 2)
Schválení registrace studenta na téma
VŠKP učitelem).
Nejpozději do 15. 1. daného akademického
roku je učitel (akademický pracovník)
povinen řádně registrovaná a doplněná
témata ze strany studentů schválit
a umožnit tak jejich přenos do formuláře IS
STAG - Podklad pro zadání kvalifikační
práce (viz Příloha číslo 1, část 3) Schválení
studentem doplněného tématu VŠKP
učitelem).
Minimální počet zveřejňovaných témat
v daném akademickém roce, musí umožnit
registraci a následné schválení tématu
VŠKP pro 3 - 5 studentů, bez ohledu na typ
práce (bakalářská, magisterská). Minimální
počet vypisovaných a zveřejňovaných
témat může být upraven, z důvodů hodných
zvláštního zřetele, na základě písemného
schválení ze strany děkana.
Maximální počet zveřejňovaných témat
v daném akademickém roku musí umožnit
registraci a následné schválení tématu
VŠKP pro 10 - 12 studentů, bez ohledu na
typ práce (bakalářská, magisterská).
Maximální
počet
vypisovaných
a zveřejňovaných témat může být upraven,
z důvodů hodných zvláštního zřetele, na
základě písemného schválení ze strany
děkana.
Článek 4
Povinnosti vedoucího pracoviště

a) Vedoucí pracoviště PdF UP je povinen
zajistit dodržování bodů d) a e) článku 3

této směrnice a v případě odchýlení
informovat písemně proděkana pro studijní
záležitosti PdF UP o nedodržení
minimálního či maximálního počtu
vypisovaných témat učiteli jeho pracoviště.
b) Vedoucí pracoviště PdF UP, na němž jsou
vypisována
témata
bakalářských
a magisterských VŠKP, je dále povinen
v období od 1. 11. do 31. 1. daného
akademického roku reagovat na žádosti
o
schválení
řádně
registrovaných
a doplněných témat ze strany učitelů
(akademických pracovníků) jeho pracoviště
a umožnit tak jejich přenos do formuláře IS
STAG - Podklad pro zadání kvalifikační
práce (viz Příloha číslo 2, část 1) Schválení
studentem
doplněného
a
učitelem
schváleného tématu VŠKP vedoucím
pracoviště).
Článek 5
Povinnosti studenta
a) Každý student předposledního ročníku
studia (tzn. 2. ročník bakalářského
studijního programu, 1. ročník navazujícího
magisterského
studijního
programu
a 4. ročník dlouhého magisterského
studijního programu), je povinen se
v období od 1. 11. do 15. 1. daného
akademického roku zaregistrovat na
vypsaná témata VŠKP v rámci jím
studovaného oboru či oborů. (viz Příloha
číslo 3, část 1) Registrace studenta na
vypsané téma VŠKP učitelem).
b) Student se v rámci jednoho akademického
roku může registrovat na maximálně tři
různá témata, přičemž v případě schválení
registrace a doplnění tématu učitelem je
provedeno automatické zrušení ostatních,
nyní již zbytečných registrací.
c) Student je povinen v období od 1. 11. do
15. 1. daného akademického roku reagovat
na požadavky učitele na doplnění
registrovaného tématu (viz Příloha číslo 3,

4

část 2) Doplnění registrovaného tématu
VŠKP studentem), a také do doby schválení
registrovaného tématu učitelem a vedoucím
jeho pracoviště.
d) Student je povinen po naplnění bodu c)
tohoto článku v období od 1. 11. do 31. 1.
daného akademického roku, řádně doplnit
formulář Podklad pro zadání kvalifikační
práce o další položky (viz Vnitřní norma
PdF UP PdF-B-17/08 Zadání tématu,
odevzdání a evidence údajů o závěrečné
práci, článek 4 - Odevzdání a evidence
údajů o diplomové, bakalářské práci).
e) Student je povinen doplněný podklad dle
bodu d) tohoto článku předložit vedoucímu
práce a vedoucímu příslušného pracoviště
k podpisu a tento odevzdat do 31. 1. daného
akademického roku na Studijní oddělení
PdF UP.
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Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem
jejího zveřejnění a účinnosti druhým dnem po
nabytí její platnosti.

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., v.r.
děkanka Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
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Příloha číslo 1
1) Zadání a schválení nového tématu VŠKP učitelem pro potřeby zveřejnění

Poznámka:
Přihlaste se do systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal). Vyplňte tedy položky
ID UŽIVATELE a HESLO a potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE
Položka: Moje výuka - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Položka: Témata VŠKP - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Položka: Nové téma - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.

6
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Povinná položka: Typ tématu - z rozevíracího seznamu vyberte položku: Rámcové.
Povinná položka: Pracoviště - z rozevíracího seznamu vyberte odpovídající položku pracoviště, na
kterém bude téma vypisováno.
Povinná položka: Ak. rok zadání a Ak. rok obhajoby - tyto položky jsou již přednastaveny pro daný
akademický rok a není potřebné je měnit!!!
Povinná položka: Typ práce - z rozevíracího seznamu vyberte odpovídající položku: bakalářská (Bc.)
nebo magisterská (Mgr.), dle typu tématu, které chcete vypisovat.
Nepovinné položky: Počet možných zájemců a Počet možných zadání. Pole Počet možných zájemců
určuje, kolik studentů souběžně se bude moci na téma registrovat. Pole Počet možných zadání určuje
počet studentů, kteří budou moci dané téma řešit.
Nepovinné položky: Registrace od a Registrace do - tyto položky jsou již přednastaveny pro daný
akademický rok a není potřebné je měnit!!!
Povinná položka: Název tématu - do tohoto pole napište předpokládaný název tématu v českém
jazyce.
Nepovinná položka: Název tématu anglicky - pokud chcete, tak do tohoto pole napište
předpokládaný název tématu v anglickém jazyce.
Nepovinná položka: Zásady pro vypracování - do tohoto pole můžete zaspat požadované zásady,
které by měl student při zpracování zadaného tématu splnit. Student bude moci po registraci tématu
toto pole editovat a vložit tam Vámi požadované informace.
Nepovinná položka: Literatura - do tohoto pole můžete zaspat požadovanou studijní literaturu,
kterou by měl student při zpracování zadaného tématu použít. Student bude moci po registraci
tématu toto pole editovat a vložit tam další Vámi požadované informační zdroje.
Povinná položka: Stav schvalování - výběrem z rozevíracího seznamu vyberte položku: Rámcový
podklad VŠKP schválen učitelem.
Potvrzovací tlačítko: Uložit. Po stisknutí dojde k uložení tématu, a jakmile nastane datum zveřejnění
(viz položka Registrace od), dojde k automatickému zveřejnění tématu.
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2) Schválení registrace studenta na téma VŠKP učitelem

Poznámka:
Přihlaste se do systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal). Vyplňte tedy položky
ID UŽIVATELE a HESLO a potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE
Položka: Moje výuka - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Položka: Témata VŠKP - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Filtr - pomocí polí můžete nastavit hodnoty pro rychlé a snadné vyhledání požadovaných témat.
Nejrychlejší způsob vyhledání registrovaných témat je použití zaškrtávacího pole: Ke schválení.
Potvrzovací tlačítko: Hledat. Po stisknutí dojde k vyhledání témat VŠKP dle nastavených parametrů.
Seznam vyhledaných témat dle nastaveného filtru. Pokud chcete u daného tématu schválit
studentovu registraci, tak klepněte na název požadovaného tématu VŠKP.

Záložka: Studenti - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto záložku.
Položka: Přidělit téma - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku pro shválení
studentovi registraci na vypsané téma.
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3) Schválení studentem doplněného tématu VŠKP učitelem

Poznámka:
Přihlaste se do systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal). Vyplňte tedy položky
ID UŽIVATELE a HESLO a potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE
Položka: Moje výuka - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Položka: Témata VŠKP - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Filtr - pomocí polí můžete nastavit hodnoty pro rychlé a snadné vyhledání požadovaných témat.
Nejrychlejší způsob vyhledání doplněných témat je použití zaškrtávacího pole: Ke schválení.
Potvrzovací tlačítko: Hledat. Po stisknutí dojde k vyhledání témat VŠKP dle nastavených parametrů.
Seznam vyhledaných témat dle nastaveného filtru. Pokud chcete u daného tématu schválit
studentovo doplnění, tak klepněte na název požadovaného tématu VŠKP.
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Poznámka:
Jakmile studentem doplněné téma VŠKP schválíte (viz postup níže), bude se již čekat jen schválení zadání ze
strany vedoucího pracoviště. Po jeho schválení dojde k přenesení schváleného tématu do formuláře: Podklad
pro zadání kvalifikační práce. Zde potom může tento podklad student vytisknout, předložit vedoucímu práce
a vedoucímu příslušného pracoviště k podpisu a takto doplněné předložit na Studijním oddělení PdF UP.
Povinná položka: Stav schvalování - výběrem z rozevíracího seznamu vyberte položku: Učitelem
schválen studentův doplňovací podklad VŠKP.
Potvrzovací tlačítko: Uložit změnu stavu. Po stisknutí dojde k uložení tématu, a jakmile bude schválen
i ze strany vedoucího příslušného pracoviště, tak k přenesení do formuláře Podklad pro zadání
kvalifikační práce (viz poznámka výše).
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Příloha číslo 2
1) Schválení studentem doplněného a učitelem schváleného tématu VŠKP vedoucím pracoviště

Poznámka:
Přihlaste se do systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal). Vyplňte tedy položky
ID UŽIVATELE a HESLO a potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE
Položka: Moje výuka - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Položka: Témata VŠKP - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Přepnutí role vedoucího pracoviště - zkontrolujte si, že jste přihlášení v roli VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ a
pokud ne, tak se v poli ROLE/UŽIVATEL na tuto roli přepněte. V případě, že Vám není tato role
přiřazena, kontaktujte prosím paní doktorku Marklovou na CVT (e-mail: eva.marklova@upol.cz; tel:
58 563 1129).
Filtr - pomocí polí můžete nastavit hodnoty pro rychlé a snadné vyhledání požadovaných témat.
Nejrychlejší způsob vyhledání registrovaných témat je použití zaškrtávacího pole: Ke schválení.
Potvrzovací tlačítko: Hledat. Po stisknutí dojde k vyhledání témat VŠKP dle nastavených parametrů.
Seznam vyhledaných témat dle nastaveného filtru. Pokud chcete u daného tématu provést schválení,
tak klepněte na název požadovaného tématu VŠKP.
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Poznámka:
Po schválení tématu ze strany učitele a jeho vedoucího potom dojde a automatickému přenesení tématu do
formuláře: Podklad pro zadání kvalifikační práce. Zde potom může student tento podklad vytisknout,
předložit vedoucímu práce a vedoucímu příslušného pracoviště k podpisu a takto doplněné předložit na
Studijním oddělení PdF UP.
Parametry vypsaného a studentem doplněného tématu VŠKP.
Povinná položka: Stav schvalování - výběrem z rozevíracího seznamu vyberte položku: Vedoucím
katedry schválen studentův doplňovací podklad VŠKP.
Potvrzovací tlačítko: Uložit změnu stavu. Po stisknutí dojde k definitivnímu schválení tématu.
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Příloha číslo 3
1) Registrace studenta na vypsané téma VŠKP učitelem

Poznámka:
Přihlaste se do systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal). Vyplňte tedy položky
ID UŽIVATELE a HESLO a potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE
Položka: Moje studium - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Položka: Témata VŠKP - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Filtr - pomocí polí můžete nastavit hodnoty pro rychlé a snadné vyhledání požadovaných témat.
Nejrychlejší způsob vyhledání registrovaných témat je použití zaškrtávacího pole: K registraci.
Potvrzovací tlačítko: Hledat. Po stisknutí dojde k vyhledání témat VŠKP dle nastavených parametrů.
Seznam vyhledaných témat dle nastaveného filtru. Pokud chcete u daného tématu provést registraci,
tak klepněte na název požadovaného tématu VŠKP.

Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-18/08

13

Poznámka:
Registrovat se můžete na maximálně tři témata VŠKP současně!!! Po schválení vaší registrace ze strany
učitele i vedoucího příslušného pracoviště dojde k automatickému zrušení všech vašich registrací na ostatních
tématech. Po registraci tématu tedy vyčkáte na schválení registrace ze strany učitele, dle potřeby a
požadavků učitele téma doplníte a po schválení doplnění ze strany učitele a jeho vedoucího potom dojde a
automatickému přenesení tématu do formuláře: Podklad pro zadání kvalifikační práce. Zde potom můžete
tento podklad vytisknout, předložit vedoucímu práce a vedoucímu příslušného pracoviště k podpisu a takto
doplněné předložit na Studijním oddělení PdF UP.
Parametry vypsaného tématu VŠKP.
Potvrzovací tlačítko: Zaregistrovat. Po stisknutí dojde k registraci tématu.
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2) Doplnění registrovaného tématu VŠKP studentem

Poznámka:
Přihlaste se do systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal). Vyplňte tedy položky
ID UŽIVATELE a HESLO a potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE
Položka: Moje studium - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Položka: Témata VŠKP - klepněte jednou levým tlačítkem myši na tuto položku.
Filtr - pomocí polí můžete nastavit hodnoty pro rychlé a snadné vyhledání požadovaných témat.
Nejrychlejší způsob vyhledání registrovaných témat je použití zaškrtávacího pole: Moje témata.
Potvrzovací tlačítko: Hledat. Po stisknutí dojde k vyhledání témat VŠKP dle nastavených parametrů.
Seznam vyhledaných témat dle nastaveného filtru. Pokud chcete u daného tématu provést doplnění,
tak klepněte na název požadovaného tématu VŠKP.

Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-18/08
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Poznámka:
Po doplnění a odeslání tématu vyčkáte na schválení doplnění ze strany učitele a po schválení doplnění ze
strany učitele a jeho vedoucího potom dojde a automatickému přenesení tématu do formuláře: Podklad pro
zadání kvalifikační práce (pozor potřeba doplnit anglický název - viz bod 2 níže!!!). Zde potom můžete tento
podklad vytisknout, předložit vedoucímu práce a vedoucímu příslušného pracoviště k podpisu a takto
doplněné předložit na Studijním oddělení PdF UP.
Povinná položka: Název tématu - pokud je to učitelem požadováno, tak do tohoto pole napište
pravený název tématu v českém jazyce.
Nepovinná položka: Název tématu anglicky - do tohoto pole napište název tématu v anglickém
jazyce. I když je to nepovinná položka, tak doporučujeme její vyplnění, neboť bez ní nedojde
k automatickému převedení tématu do formuláře: Podklad pro zadání kvalifikační práce!!!
Nepovinná položka: Zásady pro vypracování - do tohoto pole můžete učitelem požadované doplnění
zásad pro vypracování (ve většině případů učitelé požadují doplnění předběžné struktury práce - tzn.
předběžné názvy kapitol a jejich stručný obsah).
Nepovinná položka: Literatura - do tohoto pole můžete zapsat požadovanou studijní literaturu,
kterou bude učitel požadovat pro zpracování (ve většině případů učitelé požadují doplnění předběžné
studijní literatury v rozsahu 3 - 10 titulů, citovaných dle normy ISO 690-2 či normy APA - nutné
konzultovat s učitelem).
Povinná položka: Stav schvalování - výběrem z rozevíracího seznamu vyberte položku: Studentem
dopracován doplňovací podklad VŠKP.
Potvrzovací tlačítko: Uložit. Po stisknutí dojde k uložení doplněného tématu, a předání vyučujícímu a
jeho vedoucímu k definitivnímu schválení a přidělení.

