Univerzita Karlova
Právnická fakulta

V Praze dne 3. října 2019
UKPF/278674/2019

Opatření děkana č. 13/2019,
kterým se mění opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích
K provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Pravidel pro organizaci studia
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Rigorózního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro
organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vydávám podle
čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření:
Čl. I
1.

V čl. 3 odst. 2 se slova „vícekrát, chce-li umožnit, aby totéž téma mohlo být zadáno více
studentům; tato vícekrát vypsaná témata mohou mít stejného vedoucího nebo mohou mít
různé vedoucí“ nahrazují slovy „v daném akademickém roce pouze jedenkrát“.

2.

V čl. 4 odst. 3 se slova „bude zahájeno v“ nahrazují slovy „je zahájeno“ a slovo „bude“ se
nahrazuje slovem „je“.

3.

V čl. 4 odst. 4 se slova „bude probíhat“ nahrazují slovem „probíhá“.

4.

V čl. 5 odst. 2 se slovo „deseti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

5.

V čl. 6 odst. 1 se za slovo „koordinátor“ vkládají slova „pro oblast evidence a zveřejňování
závěrečných prací (dále jen „fakultní koordinátor“)“.

6.

V čl. 6 odst. 2 se slova „pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací (dále jen
„fakultní koordinátor“)“ zrušují.

7.

V čl. 8 odst. 1 se slova „a děkan, resp. příslušný proděkan“ zrušují.

8.

V čl. 8 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

9.

V čl. 8 odst. 3 se slovo „teprve“ zrušuje a slova „student pověřen vypracováním diplomové
práce zadáním diplomového úkolu. Jestliže je individuální téma schváleno děkanem, resp.
příslušným proděkanem, potvrdí katedra ve Studijním informačním systému zadání tématu
diplomové práce.“ se nahrazují slovy „je studentovi diplomový úkol zpřístupněn ve
Studijním informačním systému“.

10. V čl. 8 se odstavec 4 zrušuje.
11. V čl. 9 odstavec 3 zní:
„(3) Diplomový úkol je studentovi zpřístupněn ve Studijním informačním systému do 30
dnů od schválení žádosti.“.
12. V čl. 21 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

-213. V poznámkách pod čarou č. 12 až 17 a 21 se text „13/2017“ nahrazuje textem „72/2017“.
14. V čl. 23 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
15. V čl. 25 odst. 1 věta první se text „Všechna 4“ nahrazuje textem „Všech 5“ a slovo
„svázána“ nahrazuje slovem „svázáno“.
16. V čl. 25 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
17. V čl. 36 odst. 1 se za slovo „sekretariátu“ vkládá slovo „příslušné“ a slova „, na níž je
student zařazen“ se zrušují.
18. V nadpisu části VI se text „13/2017“ nahrazuje textem „72/2017“.
19. Čl. 39 se včetně nadpisu zrušuje.
20. Nadpis čl. 40 zní „Okamžik uzavření závěrečné práce“.
21. V čl. 40 se slova „v elektronické podobě“ zrušují.
22. V čl. 40 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Katedra nebo studijní oddělení finalizují záznam o závěrečné práci nejpozději do
14 dnů ode dne konání obhajoby závěrečné práce.“.
23. Hlava II v části šesté se zrušuje.
Dosavadní hlavy III a IV se označují jako hlavy II a III.
24. V nadpisu hlavy II se slova „v elektronické podobě“ zrušují.
25. Čl. 46 zní:
„Čl. 46
Závěrečné práce před jejich uzavřením jsou zpřístupněny veřejnosti nejméně 5 pracovních
dní před konáním obhajoby ve Studijním informačním systému.“.
26. Čl. 47 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.
27. V nadpisu čl. 48 se slova „v elektronické podobě“ zrušují.
28. V čl. 48 se slova „v elektronické podobě“ zrušují.
29. V čl. 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které
znějí:
„(2) Závěrečná práce je zveřejněna automaticky po uplynutí lhůty, která činí
21 kalendářních dní po termínu, v němž proběhla obhajoba závěrečné práce.
(3) Vedoucí práce v případě diplomové práce, pověřený akademický pracovník v případě
rigorózní práce nebo školitel v případě disertační práce může požádat o prodloužení lhůty pro
zveřejnění podle odstavce 2, a to až na dobu 3 let. Tato žádost se podává prostřednictvím

-3Studijního informačního systému, a to nejpozději do 10 kalendářních dní po termínu, v němž
proběhla obhajoba závěrečné práce.
(4) Žádost o prodloužení lhůty podle odstavce 3 posuzuje příslušný proděkan. Výsledek
posouzení zaznamená do Studijního informačního systému studijní oddělení.“.
30. V čl. 49 odst. 2 a čl. 50 odst. 2 se za slovo „vyhotovení“ vkládá slovo „svázané“ a slova
„svázané nekroužkovou vazbou“ se zrušují.
31. V čl. 51 odst. 1 písm. c) se slovo „předává“ nahrazuje slovem „zpřístupňuje“ a na konci
textu se doplňují slova „ve Studijním informačním systému“.
32. V čl. 51 odst. 1 písm. e) zní:
„e) finalizuje záznam o diplomové práci podle příslušného opatření rektora.“.
33. V čl. 51 odst. 1 se písmena f) až h) zrušují.
34. V čl. 52 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
„b) finalizuje záznam o rigorózní nebo disertační práci podle příslušného opatření rektora,
c) zaznamenává do Studijního informačního systému výsledek posouzení žádosti
o prodloužení lhůty pro zveřejnění závěrečné práce.“.
35. V čl. 52 odst. 1 se písmena d) a e) zrušují.
36. Čl. 53 se včetně nadpisu zrušuje.
37. V příloze č. 1 se text
„_______________________
vedoucí katedry

__________________________
děkan“

nahrazuje textem
„________________________
vedoucí katedry, v. r.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro závěrečné práce odevzdané přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, platí opatření
děkana č. 17/2017, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.

-4Čl. III
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

………………………………………….
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan

