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Vyhláška ředitele ISS č. 2/2020  
 

Termíny pro odevzdávání projektů bakalářských a diplomových prací  

V souladu s Harmonogramem akademického roku 2020/2021 na FSV UK 

stanovuji závazné termíny pro odevzdávání a zaevidování žádostí o schválení 

projektu bakalářské a magisterské práce na Institutu sociologických studií 

následovně. 

 

Bakalářské studijní programy 

Pro bakalářský studijní program Politologie a veřejná politika: 30. 1. 2021 (s 

možností obhajoby v lednu / únoru 2022), 30. 6. 2021 (s možností obhajoby 

v červnu 2022) a 30. 9. 2021 (s možností obhajoby v září 2022).  

 

Pro bakalářský studijní program Demografie se specializací na veřejnou politiku: 

30. 1. 2021 (s možností obhajoby v lednu/únoru 2022), 30. 6. 2021 (s možností 

obhajoby v červnu 2022) a 30. 9. 2021 (s možností obhajoby v září 2022). 

 

Pro bakalářský studijní program Sociologie a sociální politika platí, že studenti, 

kteří hodlají přistoupit k obhajobě v roce 2022, odevzdávají  projekty svých 

bakalářských a diplomových prací do 30. 6. 2021. Pro zaevidování projektů do SIS 

a schválení garantem studijního programu platí termín 30. 9. 2021. 

 

Pro bakalářský studijní program Sociologie a sociální antropologie platí, že 

studenti, kteří hodlají přistoupit k obhajobě v roce 2022, odevzdávají  projekty 

svých bakalářských a diplomových prací do 30. 6. 2021. Pro zaevidování projektů 

do SIS a schválení garantem studijního programu platí termín 30. 9. 2021. 

 

Pro bakalářský studijní program Sociologie se specializací: Studia současných 

společností platí, že studenti, kteří hodlají přistoupit k obhajobě v roce 2022, 

odevzdávají projekty svých bakalářských a diplomových prací do 30. 6. 2021. Pro 
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zaevidování projektů do SIS a schválení garantem studijního programu platí 

termín 30. 9. 2021. 

 

Magisterské studijní programy 

Pro magisterský studijní program Veřejná a sociální politika (v prezenční i 

kombinované formě): 30.  1. 2021 (s možností obhajoby v únoru 2022), 30. 6. 

2021 (s možností obhajoby v červnu 2022) a 30. 9. 2021 (s možností obhajoby 

v září 2022). 

 

Pro magisterský studijní program Public and Social Policy: 30. 1. 2021 (s 

možností obhajoby v  lednu/únoru 2022), 30. 6. 2021 (s možností obhajoby 

v červnu 2022) a 30. 9. 2021 (s  možností obhajoby v září 2022). 

 

Pro magisterský studijní program Sociologie platí, že studenti, kteří hodlají 

přistoupit k obhajobě v roce 2022, odevzdávají  projekty svých bakalářských a 

diplomových prací do 30. 6. 2021. Pro zaevidování projektů do SIS a schválení 

garantem studijního programu platí termín 30. 9. 2021. 

 

Termíny odevzdání projektů absolventských prací ve studijních programech 

Sociology in European Context; a Sociology, Communication and Media budou 

vyhlášeny samostatnou vyhláškou. 

 

Konečná podoba bakalářské nebo magisterské diplomové práce se odevzdává v 

elektronické verzi do SISu. 

 

V Praze 16. 12. 2020 

 

       Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

        ředitel ISS 

 
 


