Příloha 8a

Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce
Titul, jméno, příjmení
Název práce
Vedoucí práce
Prohlašuji, že jsem odevzdal (a) vysokoškolskou kvalifikační práci v souladu s:
Opatřením rektora č. 6/2010 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3470.html)
Opatřením rektora č. 8/2011 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3735.html)
Opatřením děkana č. 10/2010 (dostupné z http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.pdf)
Zároveň prohlašuji, že jsem do Studijního informačního systému vložil (a) plný text
vysokoškolské kvalifikační práce včetně všech povinných souborů podle typu práce:
- abstrakt ČJ
- abstrakt AJ
Při vkládání textu práce a všech souborů jsem postupoval (a) podle návodu dostupného z
http://www.lf1.cuni.cz/file/25838/navod_vkladani_prace.pdf .
Nahrané soubory jsem následně zkontroloval (a).
Odpovídám za správnost a úplnost elektronické verze práce a všech dalších vložených
elektronických souborů.
1 exemplář práce svázaný v pevné plátěné vazbě + CD ROM s e-verze práce v příloze
obsahuje všechny povinné náležitosti:
Příloha č. 1 – Titulní strana, Prohlášeni diplomanta, Identifikační záznam, abstrakt v ČJ a AJ http://www.lf1.cuni.cz/file/21323/opad10_10_pril1.pdf
Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf

Datum:
Podpis studenta

Kontrolu úplnosti náležitostí provedla osoba pověřená garantem:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Závěrečná práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS a
v jednom tištěném exempláři. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané
elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této formy s její listinnou podobou.
Elektronická podoba práce musí obsahovat všechny náležitosti listinné verze včetně titulní
strany, obsahu, prohlášení, atd. Student rovněž odpovídá za shodu názvu odevzdané práce s
názvem uvedeným v SIS.
Elektronickou verzi práce vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS v
prohledavatelném formátu PDF dle MANUÁLU KE VKLÁDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
DO SIS.
Termín pro odevzdání závěrečné práce se standardně kryje s termínem podání přihlášky
k příslušné části státní zkoušky, tj. nejpozději 30 dnů před konáním obhajoby. Závěrečná
práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal obě podoby práce,
elektronickou i tištěnou. Po elektronickém odevzdání práce uložené v SIS systém automaticky
vygeneruje požadavek k trvalému uložení práce a její finální kontrole v systému THESES.CZ.
Před obhajobou práce provede garantem pověřený pracovník kontrolu úplnosti náležitostí dle
výčtu na str. 1.
Po obhajobě práce provede pověřený pracovník studijního oddělení v SIS kontrolu úplnosti
záznamu o práci včetně přiložených souborů z hlediska náležitostí pro zveřejnění elektronické
podoby práce. Po provedení kontroly potvrdí záznam o práci pro zveřejnění provedením tzv.
finalizace, a to nejpozději do 20 dní od obhajoby. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí
lhůty dle čl. 11 odst. 1 OR 6/2010 (není-li stanoveno jinak) bude elektronická podoba práce
automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění, kde jsou práce k nahlédnutí v
plném textu, včetně posudků a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému.
Tištěnou podobu práce vč. elektronické verze na pevném nosiči garant nebo jím pověřený
pracovník Ústavu vědeckých informací 1. LF UK, která provede její uložení v archivu 1. LF
UK.

