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Nařízení děkana č. 13/2021
Harmonogram pedagogické činnosti FLD – doplnění závazných termínů
pro akademický rok 2021/2022
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení děkana je platné pro Fakultu lesnickou a dřevařskou (dále též jen „FLD“)
České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a je zpracováno v souladu se
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Studijním a zkušebním řádem
pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech České zemědělské
univerzity v Praze, v platném znění, Studijním a zkušebním řádem pro studium
v doktorských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze, v platném
znění a Rozhodnutím rektora č. 6/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022,
v platném znění (dále jen „Harmonogram ČZU“).
(2) Základní termíny pedagogické činnosti stanovuje Harmonogram ČZU. Toto nařízení
stanovuje další závazné termíny v pedagogické oblasti v souladu s předpisy ČZU a FLD.
Článek 2
Předmět rozhodnutí
Tímto nařízením stanovuji:
(1) Harmonogram pedagogické činnosti akademického roku 2021/2022 v bakalářských
a magisterských programech FLD (příloha č. 1 tohoto rozhodnutí).
(2) Harmonogram pedagogické činnosti akademického roku 2021/2022 v doktorských
programech FLD (příloha č. 2 tohoto rozhodnutí).
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových
stránek ČZU.

V Praze 4. října 2021
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
děkan
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Nařízení děkana č. 13/2021
Příloha č. 1
Bakalářské a magisterské studijní programy (čl. 2 odst. 1 Nařízení)
Závazné termíny související s výběrem a schvalováním zadání bakalářských a diplomových
prací (souhrnně jako „Závěrečné práce“ nebo „ZP“)
Vyhlášení témat ZP pedagogy FLD prostřednictvím
do 30. listopadu 2021
studijního informačního systému
Výběr témat ZP studenty FLD v předposledním roce
do 31. března 2022
studia
Vytvoření zadání ZP včetně jejich schválení vedoucím
do 30. dubna 2022
práce a vedoucím katedry
Výběr témat ZP studenty FLD, kteří požádali o
individuální studijní plán – sloučení ročníků a nemohou do 30. listopadu 2021
tak splnit podmínku uvedenou v předchozích bodech
Vytvoření zadání ZP včetně jejich schválení vedoucím
do 31. prosince 2021
práce a vedoucím katedry dle předchozího bodu
Závazné termíny související se státními závěrečnými zkouškami (SZZ) – bakalářské
programy:
Podání přihlášky ke SZZ
Odhlášení od SZZ
Odevzdání bakalářské práce v elektronické formě
Odevzdání bakalářské práce v tištěné formě
Zkouškové období letní semestr, končící ročníky
Odevzdání Přehledu o výsledku studia
Odevzdání posudků vedoucím práce a oponentem na
sekretariát katedry

15. února až 31. března 2022
do 17. května 2022
do 10. dubna 2022
v den konání SZZ
18. dubna – 1. května 2022
do 5. května 2022

Odevzdání posudků katedrami na studijní oddělení

do 11. května 2022

Zveřejnění rozdělení studentů do komisí SZZ vč.
uvedení dne a času konání a složení zkušební komise
Termín konání SZZ

do 10. května 2022

do 23. května 2022
30. května až 3. června 2022

Závazné termíny související se státními závěrečnými zkouškami (SZZ) – magisterské
programy:
Podání přihlášky ke SZZ
Odhlášení od SZZ
Odevzdání diplomové práce v elektronické formě
Odevzdání diplomové práce v tištěné formě
Zkouškové období letní semestr, končící ročníky
Odevzdání Přehledu o výsledku studia
Odevzdání posudků vedoucím práce a oponentem na
sekretariát katedry

15. února až 31. března 2022
do 10. května 2022
do 10. dubna 2022
v den konání SZZ
18. dubna – 1. května 2022
do 3. května 2022

Odevzdání posudků katedrami na studijní oddělení

do 4. května 2022
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Zveřejnění rozdělení studentů do komisí SZZ vč.
uvedení dne a času konání a složení zkušební komise
Termín konání SZZ
Termín konání SZZ – studijní programy akreditované v
angličtině
Zkouškové období pro kombinované studium – zimní
semestr
Zkouškové období pro kombinované studium – letní
semestr, nekončící ročníky
Zkouškové období pro kombinované studium – letní
semestr, končící ročníky
Zápisy do studia
Zápisy do vyšších ročníků
(vždy pondělí a středa od 13:00 do 16:00 hodin,
úterý od 8:00 do 11:00 hodin)
Termín odevzdání přihlášky studenta na individuální
praxi vedoucímu praxí (probíhá-li praxe v zimním
semestru)
Termín odevzdání potvrzené přihlášky na individuální
praxi garantem praxe na studijní oddělení FLD (probíháli praxe v zimním semestru)
Termín odevzdání přihlášky studenta na individuální
praxi vedoucímu praxí (probíhá-li praxe v termínech
výuky v letním semestru)
Termín odevzdání potvrzené přihlášky na individuální
praxi garantem praxe na studijní oddělení FLD (probíháli praxe v termínech výuky v letním semestru)
Termín odevzdání přihlášky studenta na individuální
praxi vedoucímu praxí (je-li termín konání praxe po
termínu výuky v letním semestru)
Termín odevzdání potvrzené přihlášky na individuální
praxi garantem praxe na studijní oddělení FLD (je-li
termín konání praxe mimo termín výuky v letním
semestru)
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do 16. května 2022
23. až 27. května 2022
30. května až 3. června 2022
17. ledna až 24. února 2022
23. května až 30. června 2022
11. dubna až 1. května 2022
12. – 14. července 2022
7. – 9. září 2022
13. – 15. září 2022
29. – 31. srpna 2022
5. – 7. září 2022
Podle rozhodnutí garanta praxe,
nejpozději 30 dnů před zahájením
praxe.
Do pěti dnů po termínu
stanoveném dle předchozího bodu.
Podle rozhodnutí garanta praxe,
nejpozději 5. ledna 2022
Do pěti dnů po termínu
stanoveném dle předchozího bodu.
Podle rozhodnutí garanta praxe,
nejpozději 4. března 2022
Do pěti dnů po termínu
stanoveném dle předchozího bodu.
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Příloha č. 2
Doktorské studijní programy (čl. 2, odst. 2 Nařízení)
do 1. listopadu 2021 (nebo do 30
dnů po zápisu, pokud se student
zapíše po 1. říjnu 2021)
do 1. ledna 2022 (nebo do 3
měsíců po zápisu, pokud se
student zapíše po 1. říjnu 2021)
do 1. dubna 2022 (nebo do 6
měsíců po zápisu, pokud se
student zapíše po 1. říjnu 2021)

Sestavení individuálního studijního plánu
Odevzdání Metodiky disertační práce
Vytvoření zadání disertační práce
Přijímací zkoušky do akademického roku 2022 – 2023
pro studijní programy akreditované v angličtině
Přijímací zkoušky do akademického roku 2022 – 2023
pro studijní programy akreditované v češtině
Zápis do studia akademického roku 2022/2023
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7. dubna 2022
16. června 2022
3. října 2022

