Průvodce posledním semestrem…
… aneb jak zdárně ukončit studium celoživotního vzdělávání

Vážení účastníci celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“),
připravili jsme pro Vás Průvodce posledním semestrem CŽV, ve kterém Vám
chceme přehledně shrnout vše, co je nutné splnit před vlastním konáním
závěrečné zkoušky.
Přejeme Vám úspěšné ukončení CŽV na naší fakultě.
Kolektiv Centra DVPP PF JU

1. Výběr tématu závěrečné práce a odborný konzultant
V předposledním semestru Vašeho studia vybíráte ve spolupráci s odborným
garantem vhodného odborného konzultanta a téma závěrečné práce.
Na Váš fakultní e-mail obdržíte od referentky pro CŽV v dostatečném
časovém předstihu zprávu o termínu, do kdy (a komu) je třeba jméno
odborného konzultanta nahlásit (pokud jste Vašeho odborného konzultanta
nahlásil/a garantovi programu, lektorovi atd. prosím nahlaste ho přesto
i referentce pro CŽV).

Zadání Vaší závěrečné práce
Vám do Stagu zadává
referentka pro CŽV, NE Váš
lektor Bez zadaného
tématu ve Stagu Vám
závěrečná práce nepůjde
nahrát.
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2. Vypracování závěrečné práce
Při psaní závěrečné práce postupujte podle pokynů uvedených v Dispozicích
k vypracování Vaší závěrečné práce, které naleznete na webové stránce
PF JU/ Celoživotní vzdělávání v části Ostatní informace k CŽV zde:

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/

3. Odevzdání závěrečné práce
Konkrétní obsahové a formální požadavky na závěrečnou práci vycházející
ze specifik studovaného programu CŽV pak stanovuje vedoucí příslušné
katedry.
Termín odevzdání závěrečné práce se řídí harmonogramem AR CŽV.
Na Váš fakultní e-mail obdržíte od referentky pro CŽV v dostatečném
časovém předstihu zprávu o termínu, do kdy (a komu) je třeba závěrečnou
práci odevzdat.
Závěrečná práce se odevzdává elektronicky (na příslušné místo v IS Stag
a následně v nezměněné podobě také fyzicky pověřené referentce CŽV).
V tištěné podobě se závěrečná práce odevzdává v 1 vyhotovení. Vzhledem ke
změně v organizaci závěrečných prací se zřetelem k ochraně přírody nadále
požadujeme odevzdání pouze JEDNOHO výtisku závěrečné práce (čl. 30 odst.
6 Řádu celoživotního vzdělání, dle něhož se v tištěné podobě odevzdává
práce v počtu dvou výtisků, se neuplatní). Pokud je v rámci závěrečné zkoušky
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hodnoceno také profesní portfolio, odevzdává se 1 výtisk společně! se
závěrečnou prací.

3.1.

Elektronické odevzdání

Zhruba tři měsíce před závěrečnou zkouškou Vám bude zpřístupněno
vkládání Vaší závěrečné práce do Stagu.
Při vkládání závěrečné práce do Stagu dbejte na to, aby byl název souboru
shodný s názvem Vaší závěrečné práce a práce byla ve formátu PDF.
Vaše závěrečná práce se zveřejňuje
v elektronickém archivu prací CŽV pod názvem
Vašeho tématu. Správným názvem souboru
nám ulehčíte práci při vkládání prací do archivu.

Práci do Stagu vložíte tímto způsobem:
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Portfolio se do STAGu přidává jako poslední list závěrečné práce na
předepsaném formuláři, který je ke stažení na webu PF/CŽV v Ostatních
informacích k CŽV zde: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/
3.2.

Fyzické odevzdání

Vaši závěrečnou práci odevzdejte ve stanoveném termínu také na
Centrum DVPP - kancelář J113.

Závěrečná práce musí být odevzdána v kroužkové vazbě ve dvou výtiscích.
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Je třeba počítat s poplatkem
za kontrolu, řádově 30 Kč

Do jedné ze závěrečných prací vložte kontrolu plagiátorství, kterou si sami
zadáte a následně vytisknete prostřednictvím portálu www.odevzdej.cz.
(Stačí pouze úvodní strana dokumentu, kde je uvedená celková shoda)
Celkovou shodu elektronicky pošlete Vašemu odbornému konzultantovi ke
schválení.
Pokud máte v podmínkách pro absolvování programu odevzdání deníku
z praxe či portfolia, termín odevzdání je shodný s odevzdáním závěrečné
práce.
Portfolio a deník z praxe odevzdávejte v průhledných deskách nebo s jasně
vyznačeným jménem na deskách.
Až budeme připravovat
závěrečné zkoušky,
nebudeme muset každý
dokument otevírat...

4. Před závěrečnou zkouškou
Jak probíhají ZZ a z čeho se skládají, najdete zde:
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/smernice_vk_czv.php

Přihlaste se prostřednictví portálu IS Stag na jeden z vypsaných termínů
závěrečných zkoušek (informace, od kdy se budete moci přihlašovat na
termíny závěrečné zkoušky, Vám přijde opět na Váš fakultní e-mail).
Zkontrolujte si, zda máte ve Stagu zapsané splnění všech předmětů (pokud
ne, kontaktujte Vašeho garanta nebo přímo lektora předmětu).

Garant Vám předmět podle indexu
dozapíše.
Bez splnění všech předmětů nemůžete jít
k ZZ!
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Zkontrolujte si, zda máte uvedené správně veškeré Vaše osobní údaje (titul,
u žen příjmení, číslo OP…)
Osvědčení budeme pro Vás mít připravené hned
po ZZ, je škoda ho dostat třeba bez titulu…

Posudek k Vaší závěrečné práci najdete ve Stagu minimálně tři dny před
konáním závěrečné zkoušky.
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5. V den závěrečné zkoušky
A konečně nastal den „D“….
Na závěrečnou zkoušku se prosím dostavte minimálně 15 minut před jejím
zahájením.
V klidu si prohlédnete zkušební
místnost, nahrajete si
prezentaci do počítače a
vyzkoušíte její funkčnost…

Vaší prezentaci k závěrečné práci mějte na více úložištích (flash disk,
email…). Používejte formát typu prezentace PPT, PPTX, PDF.
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Na konkrétní termín závěrečné zkoušky je vždy zapsáno maximálně pět
účastníků.
Závěrečná zkouška je vždy veřejná.
Předseda zkušební komise Vám na úvod představí ostatní členy komise
(budou minimálně 2) a vysvětlí Vám ještě jednou, jak bude závěrečná
zkouška probíhat.
Není pravidlem, že Váš odborný konzultant je vždy členem komise.

To je hlavní část závěrečné zkoušky.

Následně budete prezentovat Vaši závěrečnou práci. Této prezentace mohou
být přítomni i ostatní účastníci, kteří jsou zapsáni na závěrečnou zkoušku ve
stejném termínu.
Po odprezentování závěrečné práce Vám bude komise pokládat otázky pro
ověření znalostí, které jste při CŽV získaly.
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky proběhne vyhlášení výsledků,
bude Vám také předáno Osvědčení o absolvování CŽV spolu s výpisem
předmětů, které jste absolvoval/a.

6. Pár dobrých rad na závěr
Před cestou na závěrečnou zkoušku si prosím uložte důležité kontakty na
fakultu. Nikdy nevíte, co Vás na cestě zdrží a byla by škoda přijít o termín
závěrečné zkoušky jen třeba kvůli koloně na D1.
Kam se v případě nouze obrátit:
Ing. Lenka Miková Havelková (Centrum DVPP) tel. č. 387 773 025
Ing. Ilona Nováková (Centrum DVPP)

tel. č. 387 773 125

Mgr. Renata Jandová (Centrum DVPP)

tel. č. 387 773 324

Dana Pouzarová (děkanát)

tel. č. 387 773 034
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Dagmar Dvořáková (podatelna)

tel. č. 387 773 036

Příprava občerstvení pro komise je zcela ve Vaší režii. Pokud chcete členům
komise připravit nějakou dobrotu, určitě můžete, ale není to Vaše povinnost.
Při závěrečné zkoušce Vám může snadno a rychle vyschnout v krku, proto
doporučujeme nepodcenit pitný režim.
Index Vám zůstává po ukončení studia jako vzpomínka na chvíle trávené na
naší fakultě. Pokud budete chtít do indexu zapsat i závěrečnou zkoušku,
nezapomeňte ho doma
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