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Postup při podávání žádosti o odložení zveřejnění bakalářské nebo
diplomové práce
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
25. 5. 2018
25. 5. 2018
děkan Fakulty technologické UTB ve Zlíně
proděkanky pro pedagogickou činnost bakalářského a magisterského studia
vedoucí studijního oddělení
1
Akademičtí pracovníci FT, studenti končících ročníků
doc. Ing. František Buňka, Ph.D., v.r.

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento pokyn děkana doplňuje vnitřní předpis Fakulty technologické (dále jen „FT“)
„Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě technologické.“
(2) Řeší postup při předložení žádosti o odložení zveřejnění bakalářské práce (dále jen „BP“)
nebo diplomové práce (dále jen „DP“) v návaznosti na §47b odstavec (4) zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých
školách“), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Postup při podání žádosti
(1) Student, který žádá o odložení zveřejnění BP/DP, podává žádost prostřednictvím
studijního oddělení FT nejpozději 60 dní před posledním dnem oficiálního odevzdávání BP/DP.
Tato žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění odkladu zveřejnění BP/DP včetně vyjádření
vedoucího BP/DP.
(2) Přílohou žádosti bude úplný text BP/DP svázaný včetně příloh.
(3) Žádost posuzuje děkan. Nejpozději 30 dnů po předložení žádosti bude vydáno rozhodnutí
o schválení nebo zamítnutí odložení BP/DP. Při posuzování žádosti bude přihlíženo k obsahu
citlivých údajů obsažených v BP/DP. Žádost bude schválena pouze v odůvodněných případech.
(4) V případě kladného vyřízení se dále postupuje dle zákona o vysokých školách. Zveřejnění
BP/DP nebo její části bude odloženo a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však
na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění bude spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném
místě, kde jsou zveřejňovány BP/DP a v Digitální knihovně závěrečných prací DSpace
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Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně). UTB ve Zlíně zašle bez zbytečného odkladu
po obhájení BP/DP, jeden výtisk práce k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
(5) Student odevzdává BP/DP v termínech zveřejněných každoročně v Pokynu děkana
„Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia a přihlášení na předměty Státní
závěrečné zkoušky“ a „Kontrola splnění studijních povinností magisterského studia a přihlášení
na předměty Státní závěrečné zkoušky.“

Ve Zlíně dne 25. 5. 2018
doc. Ing. František Buňka, Ph.D. , v.r.
děkan FT UTB ve Zlíně
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