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Sjednocení přístupu k zadávání podkladů VŠKP 

Začátkem srpna 2019 byl autory STAGu 
sjednocen přístup k zadávání podkladů 
vysokoškolských kvalifikačních prací. Z tohoto 
důvodu došlo ke zrušení části aplikace na 
vyplnění podkladů pro zadání vysokoškolských 
kvalifikačních prací v portletu Moje studium / 
Kvalifikační práce (S001). Tato část byla 
nahrazena aplikací Moje studium / Témata 
kvalifikačních prací (S056). 



Moje studium / Kvalifikační práce   
dřívější přístup k zadávání podkladů VŠKP 



Moje studium / Témata VŠKP 
nový přístup k zadávání podkladů VŠKP 



Moje studium / Témata VŠKP   
zadání podkladu ke kvalifikační práci 

Student zvolí možnost Nové téma 

a vyplní povinné údaje. 



Moje studium / Témata VŠKP   
stav schvalování: Studentem založen podklad VŠKP 

Při stavu schvalování ‚Studentem 

založen podklad VŠKP‘ student 

může upravovat své téma práce. 



Moje studium / Témata VŠKP   
informace o stavu schvalování 

O stavu schvalování tématu své 

práce je student informován. 



Moje studium / Témata VŠKP   
stav schvalování: Studentem dopracován podklad VŠKP 

Po dokončení zadávání a případných 

úprav tématu student změní stav 

schvalování na ‚Studentem dopracován 

podklad VŠKP‘ a změnu stavu uložit.  



Moje studium / Témata VŠKP   
následná úprava podkladu ve stavu 

Studentem dopracován podklad VŠKP – potvrzení upozornění 

Při editaci podkladu se objeví 

upozornění. Stačí ho pouze potvrdit.  



Moje studium / Témata VŠKP   
změna stavu schvalování na Studentem založen podklad VŠKP 

Po potvrzení upozornění dojde ke změně 

stavu schvalování, student je o tom 

informován.  



Moje studium / Témata VŠKP   
změna stavu schvalování na Studentem dopracován podklad VŠKP 

Až je student se změnami hotov, změní znovu 
stav schvalování na ‚Studentem dopracován 
podklad VŠKP‘.  



Vysokoškolské kvalifikační práce - AN0030   
Kopírovat zadané téma 

Stisknutím tlačítka "Kopírovat zadané 
téma" lze nakopírovat údaje o VŠKP ze 
zadaného a studentu přiděleného 
tématu VŠKP. 

Tlačítko "Kopírovat data z Podkladu 
pro zadání VŠKP" není povolené, brzo 
se bude rušit. Září 2019: Tlačítko bylo 
odstraněno. 



Vysokoškolské kvalifikační práce - AN0030   
Kopírovat zadané téma lze, i když téma není  

ve stavu Studentem dopracován podklad VŠKP 

V případě, že téma VŠKP není ve stavu 
„Studentem dopracován podklad 
VŠKP“ , objeví se po stisknutí tlačítka 
"Kopírovat zadané téma" varovné 
hlášení. Po volbě možnosti „Ano“ je 
téma nakopírováno. 



Aplikace Témata VŠKP 

Aplikace slouží ke správě témat vysokoškolských kvalifikačních 
prací. Aplikace umožňuje vyhledávat vypsaná témata, vypisovat 
nová témata a editovat je. Dále je možné témata schvalovat. 
Studenti si v aplikaci mohou zadávat témata. Témata může 
vypisovat i vyučující po domluvě se správci STAGu, je totiž 
potřeba nastavit parametry.  

Další podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě: 

https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vskp-
vyuka_temata-vskp.html 
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