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Schvalování zadání závěrečných prací 
1.1 Schválení studentem 
V aplikaci pro závěrečnou práci studentovi nově přibyla aplikace Schválení zadání. 

V ní si může zobrazit stav a průběh schvalování zadání. Pokud student zatím neschválil, tak může i 

sám schválit. 
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1.2 Vedoucí práce 
V seznamu aktuálně vedených závěrečných prací (https://insis.vse.cz/auth/ucitel/evidence_zp.pl) si 

vedoucí vybere práci a zobrazí si podrobnosti. Nově přibyla aplikace Schválení zadání: 

V ní si může zobrazit průběh schvalování, může zadání schválit či zamítnout. Při zamítnutí je velmi 

vhodné vyplnit i komentář, aby byl evidován důvod zamítnutí. 

 

 

 

 

 

https://insis.vse.cz/auth/ucitel/evidence_zp.pl
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1.3 Vedoucí katedry 
Vedoucí si může v portálu vedoucího (Portál vedoucího -> Pedagogika -> Závěrečné práce) zobrazit 

zadání ke schválení (tj. která má schvalovat; záložka Zadání ke schválení) i definitivně schválená 

zadání (tj. schválil garant; záložka Zadání s rozhodnutím). 

 

V záložce Zadání ke schválení jsou všechna zadání, která nejsou definitivně schválena – i jen 

rozpracovaná bez ohledu na to, zda zadání někdo schválil či schválil on sám. Je proto vhodné nastavit 

filtr Poslední rozhodnutí 

(Vedoucí práce) na schváleno a 

Poslední rozhodnutí (Vedoucí 

pracoviště) na nerozhodnuto. 

Když klikne u konkrétního zadání na šipku vpravo (sloupec Schvalování), tak si může zobrazit průběh 

schvalování, vlastní zadání a pokud dosud neschválil, tak může i schválit.  

 

Pokud je v seznamu více zadání, tak jsou k dispozici ještě tlačítka Další a Předchozí pro přecházení 

mezi zadáními bez nutnosti vracet se na seznam. 
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1.4 Garant specializace/oboru/programu 
Garanti specializace a garanti oboru mají k dispozici speciální aplikaci Schvalování zadání 

závěrečných prací: 

Garant programu schvaluje přes Portál garanta programu -> Závěrečné práce -> Zadání.  

Garanti mají k dispozici stejné záložky jako vedoucí pracoviště Zadání ke schválení a Zadání 

s rozhodnutím. V první záložce jsou všechna zadání před definitivním schválením – rozpracované či 

jen částečně schválené. Vhodné je nastavit filtr Poslední rozhodnutí (Vedoucí pracoviště) na 

schváleno a Poslední rozhodnutí (Garant specializace/oboru/programu) na nerozhodnuto. 

 

Vlastní schvalovací formulář vypadá stejně jako u ostatních rolí, na schvalovacím tlačítku je popisek 

Definitivně schválit. 

Pokud je někdo současně garant programu a garant specializace či oboru, tak musí 

kontrolovat zadání ke schválení v obou aplikacích. 
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1.5 Stav schvalování po definitivním schválení 
Po definitivním schválení si všichni zobrazení mohou zobrazit průběh schvalování. Vedoucí pracoviště 

a garanti definitivně schválenou práci najdou v samostatné záložce Zadání s rozhodnutím. 

 

Student dostane též e-mail o definitivním schválení zadání ZP (jazyk e-mailu se volí dle předvoleného 

jazyka IS a následně dle státní příslušnosti): 

 

Vlastní zadání obsahuje jména schvalujících (jak je to se zástupci bude upřesněno dále), u každého je 

uveden i datum elektronického schválení ve studijním systému. 
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2 Zastupování při schvalování 
Vedoucí pracoviště a Garant programu si mohou nastavit svého zástupce. 

Zástupce si nemůže nastavit autor práce, vedoucí práce, garant specializace či garant oboru. Garanti 

mohou delegovat svá oprávnění na jinou osobu. 

2.1 Vedoucí pracoviště 
Vedoucí pracoviště si může v portálu vedoucího nastavit jednoho či více zástupců: 

Portál vedoucího -> Ostatní -> Nastavení zástupců vedoucího 

Zástupce lze nastavit na omezenou dobu, lze mu nastavit jen přístup na čtení (poté nemůže 

schvalovat). 

 

Na zadání ZP se zobrazí jméno vedoucího, ne jméno zástupce. V přehledu schvalování je vidět, že 

zadání za vedoucího schválil zástupce. 

2.2 Garant programu 
Garant programu může nastavit zástupce pro schvalování zadání v Portálu garanta -> Nastavení. 

Před uložením zaškrtněte volbu Schvalování zadání. 

Pokud zástupce schválí zadání ZP, tak se jméno zástupce zobrazí na zadání ZP. 
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Určenému uživateli se zobrazí Portál garanta programu, v něm vybere program a u něho vidí pouze 

zadání ke schválení a schválená zadání: 

 

Spolugaranti nadefinovaní u programu nevidí zadání závěrečných prací, nemohou schvalovat a 

zamítat zadání ZP. 
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3 Úpravy po schválení 
Po definitivním schválení zadání jsou možné následující úpravy zadání: 

- garant obnoví schvalování a zamítne schválené zadání, 

- osoba s právem Editace schváleného zadání ZP může udělat drobné změny v zadání bez nutnosti 

nového schvalování, 

- osoba s právem Zamítnutí schváleného zadání ZP může zamítnout již schválené zadání  

3.1 Obnovení schvalování a zamítnutí schváleného zadání 

Garant může po definitivním schválení obnovit schvalování – v seznamu Zadání s rozhodnutím najde 

práci, přejde pomocí šipky ➔ na schvalování práce a pod údaji o schvalování je tlačítko Obnovit 

schvalování. 

 

Zadání práce se přesune do seznamu Zadání ke schválení a zde je potřeba znovu rozhodnout, 

nejspíše zamítnout zadání: 

 

Tím se zruší všechna dosavadní schválení, lze upravovat zadání ZP a musí proběhnout opět celé 

schvalování zadání ZP – autor, vedoucí práce, vedoucí katedry, garant.  

0. zadání ZP je schváleno 

1. někdo (student, vedoucí, …) pošle podnět garantovi, 

2. garant: 

a. obnoví schvalování, 

b. zamítne zadání, 

3. autor s vedoucím provedou úpravy 

4. proběhne nové schvalování 

a. autor práce 

b. vedoucí práce 

c. vedoucí katedry 

d. garant programu 
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Celý průběh je vidět v přehledu schvalování ZP – ve sloupci Průběh schvalování jsou očíslovány 

jednotlivé kroky. V ukázce je též vidět, že za vedoucí pracoviště schválil zástupce a že je též nastaven 

zastupující garant programu (i když ten neschvaloval). 

 

4 Různé 

4.1 Vedení fakulty a portál vedoucího 
Členové vedení fakulty přes Portál vedoucího mají možnost zjistit informace zobrazované v Portálu 

vedoucího kateder. Nemohou si ale zobrazit seznam zadání ke schválení či seznam schválených 

zadání: 

 

 


