Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2016/2017

Harmonogram vypisování
témat bakalářských a diplomových prací
1. 4. 2016 - 31. 5. 2016 – Návrh vlastních témat studenty
Studenti si mohou sami navrhnout téma bakalářské nebo diplomové práce podle následujícího
postupu:
1. Výběr/návrh vlastního tématu práce.
2. Konzultace tématu práce v praxi, pokud se téma zpracovává pro firmu nebo organizaci
Jde především o formulaci cíle práce, výstupů a možnosti poskytnutí potřebných dat pro
zpracování.
3. Konzultace tématu práce s pracovníkem KTŘD
Jde především o posouzení vhodnosti tématu pro zpracování práce, popř. formulaci cíle
práce, výstupů a možnosti poskytnutí/získání potřebných dat pro zpracování, zejména
pokud se jedná o práci teoretickou.
4. Vyplnění dotazníku/průzkumu pro zadání návrhu tématu do databáze témat ke schválení
Studenti 2. ročníku bakalářského studia a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského
studia dostanou nejpozději do 31. 3. 2016 na studentský e-mail pozvánku na průzkum
s vygenerovaným kódem. Pokud tento e-mail student neobdrží a bude chtít v příštím
akademickém roce (2016/2017) zpracovávat bakalářskou nebo diplomovou práci,
kontaktuje Ing. Davida Šourka, Ph.D. david.sourek@upce.cz, který mu na jeho žádost kód
vygeneruje a pošle pozvánku na průzkum.
Při zadávání tématu práce ke schválení, je nutné mimo jiné vyplnit do dotazníku tyto údaje:






návrh tématu práce (jedná se o „pracovní“ název; bude ho možné ještě
změnit);
cíl práce (jednou či dvěma větami jasně definovaný cíl – výstup práce; cílem
u většiny prací bývá návrh vytvořený na základě analýzy);
anotace (cca 4 - 5 řádků, aktuálnost tématu; jaká bude mít student
k dispozici vstupní data?; jakými prostředky – metodami naplní student cíl
práce? atd.);
jméno konzultanta z praxe, kontakt (vychází z kroku 2 tohoto postupu);
jméno konzultanta z KTŘD (nejde o vedoucího práce, toho na základě
zpracovávaných témat závěrečných prací v příslušném akademickém roce
na KTŘD jmenuje vedoucí katedry).

Průzkum (resp. zadávání žádostí o vlastní téma práce)bude ukončen 31. 5. 2016 ve 24.00 h.
5.

Témata budou posouzena, popř. upravena.

6. Od 1. 7. 2016 budou na nástěnce a www stránkách KTŘD zveřejněny seznamy se
schválenými tématy a přidělenými vedoucími.

10. 6. – 20. 6. 2016 – I. kolo výběru témat z témat vypsaných
katedrou
Nejpozději 10. 6. 2016 bude na nástěnce a www stránkách KTŘD vyvěšen seznam témat
s anotacemi, které KTŘD nabízí ke zpracování v akademickém roce 2016 / 2017.
Pokud si ze seznamu témat student téma vybere, zašle následující údaje e-mailem Ing. Andree
Seidlové, Ph.D. na adresu andrea.seidlova@upce.cz:
1. jméno a příjmení studenta, ročník studia
2. zda se jedná o bakalářskou či diplomovou práci
3. téma práce
Jako odpověď student dostane informaci, zda je jím zvolené téma volné nebo zda si bude muset
vybrat téma jiné. Z tohoto důvodu je možné si vybrat i více témat a seřadit je dle preference.
E-maily budou zpracovávány v pořadí, v jakém došly na uvedenou adresu.
Uzávěrka I. kola výběru témat z témat vypsaných katedrou je 20. 6. 2016 ve 24:00.
Od 1. 7. 2016 budou na nástěnce a www stránkách KTŘD zveřejněny aktualizované seznamy
témat zpracovávaných v akademickém roce 2016 / 2017.

5. 9. – 31. 10. 2016 – II. kolo výběru témat z témat vypsaných
katedrou
Od 5. 9. 2016 bude na nástěnce a www stránkách KTŘD vyvěšen aktualizovaný seznam témat
(v případě, že nebudou vypsána nová témata, může i zůstat stejný – původní, budou pouze
vypuštěna témata, která již byla vybrána v I. kole), která KTŘD nabízí ke zpracování v akademickém
roce 2016 / 2017.
Pokud si ze seznamu témat student téma vybere, zašle následující údaje e-mailem Ing. Andree
Seidlové, Ph.D. na adresu andrea.seidlova@upce.cz:
1. jméno a příjmení studenta, ročník studia
2. zda se jedná o bakalářskou či diplomovou práci
3. téma práce
Jako odpověď student dostane informaci, zda je jím zvolené téma volné nebo zda si bude muset
vybrat téma jiné. Z tohoto důvodu je možné si vybrat i více témat a seřadit je dle preference.
E-maily budou zpracovávány v pořadí, v jakém došly na uvedenou adresu.
Uzávěrka II. kola výběru témat z témat vypsaných katedrou je 31. 10. 2016 ve 24:00.
Od 16. 11. 2016 budou na nástěnce a www stránkách KTŘD zveřejněny aktualizované (a již
konečné) seznamy témat zpracovávaných v akademickém roce 2016 / 2017.

Student chce pokračovat ve zpracovávání bakalářské nebo diplomové
práce zadané v akademickém roce 2015 / 2016
Každé téma je možné zpracovávat nejdéle dva akademické roky.
Student požádá vedoucího práce o posouzení aktuálnosti tématu. Pokud vedoucí práce potvrdí
aktuálnost tématu a doporučí pokračovat ve zpracovávání tématu i další akademický rok, je
třeba:
1. Požádat emailem do 13. 5. 2016 Ing. Davida Šourka, Ph.D. (david.sourek@upce.cz) o
vygenerování kódu a zaslání pozvánky na průzkum (= dotazníku pro zadání žádosti o
zpracování daného tématu).
2. V dotazníku u otázky „Bylo Vám téma zadáno již v akademickém roce 2015/2016?“
zaškrtnout ANO.
3. Vyplnit údaje o požadovaném tématu závěrečné práce. Do anotace dopsat i zdůvodnění,
proč student žádá o téma podruhé.
Průzkum (resp. zadávání žádostí o prodloužení zpracování tématu, resp. „znovuzadání“ tématu
práce)bude ukončen 31. 5. 2016 ve 24.00 h.
U těchto témat bude posouzeno, zda je vhodné téma zadávat i pro další akademický rok. Vedoucí
práce zpravidla zůstává stejný jako v minulém akademickém roce.
Od 1. 7. 2016 budou na nástěnce a www stránkách KTŘD zveřejněny seznamy se schválenými
tématy.

Od 16. 11. 2016 budou na nástěnce a www stránkách KTŘD
zveřejněny aktualizované a konečné seznamy témat zpracovávaných
v akademickém roce 2016 / 2017.

