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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 24/2022 

Č. j. UKPedF/568797/2022 

 
Zpracoval: proděkan pro vědu a výzkum, proděkanky pro studijní záležitosti, vedoucí studijního 

oddělení 

Odpovídá: děkan 

Nahlížení do závěrečné a habilitační práce před obhajobou 

Úvodní ustanovení 

Podle čl. 19 odst. 5 Pravidel pro organizaci studia na PedF UK (dále „Pravidla“) se závěrečná práce 
odevzdaná k obhajobě zpřístupňuje nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby během otevíracích 
hodin ve studovně Pedagogické fakulty k nahlížení veřejnosti. 

Čl. 1 

Podle čl. 12 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu (dále „SZŘ) si může každý ze zveřejněné práce pořizovat 
na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. V Opatření děkana č. 25/2019 se stanoví kalkulace 
nákladů za pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin a způsob jejich pořizování. 

Čl. 2 

Podle čl. 19 odst. 5 Pravidel musí nahlížející osoba vyplnit a podepsat Protokol o nahlížení do závěrečné 
práce před obhajobou (formulář je přílohou č. 1 tohoto opatření). Součástí protokolu je i poučení (podle čl. 12 
odst. 3 SZŘ), že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, 
vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Čl. 3 

Habilitační práce jsou zveřejňovány nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby k nahlížení 
veřejnosti během otevíracích hodin ve studovně Pedagogické fakulty. Pokud se nejedná o práci vyloučenou 
ze zveřejnění dle čl. 10 odst. 10 opatření rektora č. 72/2017 ve znění opatření rektora č. 16/2019, musí 
nahlížející osoba vyplnit a podepsat Protokol o nahlížení do habilitační práce před obhajobou (formulář je 
přílohou č. 2 tohoto opatření). Součástí protokolu je i poučení, že získané informace nemohou být použity k 
výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
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Závěrečné ustanovení 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

V Praze dne 28.11.2022 

 

 prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 
 děkan 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Protokol o nahlížení do závěrečné práce před obhajobou 
Příloha č. 2: Protokol o nahlížení do habilitační práce před obhajobou 
 


