
VÝBĚR TÉMATU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V IS VŠZ 

 

 

 

1. Student volí téma a vedoucího své bakalářské práce. Možné okruhy jsou na webových 

stránkách PŘEHLED TÉMATICKÝCH OKRUHŮ (https://www.vszdrav.cz/bakalarska-prace) 

případně přímo v ROZPISU TÉMAT v IS VŠZ (IS VŠZ > Student > Během studia > Rozpisy témat) 

v sekci BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. 

 

2. Student osloví vybraného vedoucího práce s návrhem svého tématu (téma je možné zvolit 

z nabízených okruhů, případně zpracovat své vlastní). Po domluvě s vedoucím práce student 

zašle svému vedoucímu přesný název své bakalářské práce v ČJ a cizím jazyce (AJ nebo NJ). 

Zároveň si k tématu přihlásí také v ROZPISU (IS VŠZ). 

 

Student posílá e-mailem vedoucímu práce: 

- Přesný název bakalářské práce v ČJ 

- Přesný název bakalářské práce v cizím jazyce (A/NJ) 

 

(Pozn.: 1: pokud chce student zpracovávat vlastní zvolené téma, vybere si v ROZPISU svého 

vedoucího práce „Individuální téma“) 

 

(Pozn. 2: pokud chce student externího vedoucího práce, zažádá si v ROZPISU ve složce 

EXTERNÍ VEDOUCÍ PRÁCE, a to buď přímo o vypsané téma, případně vlastní téma u 

nevypsaného vedoucího volbou „Individuální téma“ (poslední volba seznamu Externí 

vedoucí práce). Následně je nutné na studijní oddělení dodat potvrzenou Žádost pro 

externího vedoucího/oponenta bakalářské práce. Až na základě předložení této žádosti 

bude studentovi zvolené téma v systému zadáno a schváleno) 

 

3. Pokud chce student v daném akademickém roce odevzdávat bakalářskou práci, musí mít 

nejpozději do 30. 10. daného akademického roku POTVRZENÉ TÉMA. 

 

4. V zimním semestru 3. ročníku (nejpozději v prosinci) se otevírá ARCHIV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(IS VŠZ > Student > Závěr studia > Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce > 

Manipulace s archivem závěrečné práce), kde bude mít student oficiální dokument ZADÁNÍ 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, který je schválený a podepsaný rektorkou VŠZ. Tento list je součástí Vaší 

bakalářské práce (vkládá se před prohlášení). 

 

5. Nápovědu pro práci s rozpisy témat naleznete v informačním systému: 

https://is.vszdrav.cz/auth/help/student/rozpisy_temat#s_rozpis_prihlaseni 
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https://www.vszdrav.cz/media/3_pro%20studenty/studijn%C3%AD%20odd%C4%9Blen%C3%AD/zadost_externi_vedouci_oponenti_bp.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/3_pro%20studenty/studijn%C3%AD%20odd%C4%9Blen%C3%AD/zadost_externi_vedouci_oponenti_bp.pdf
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