Fakulta životního prostředí UJEP, Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem

Pokyny k zadání bakalář ské (BP)/diplomové pr áce (DP)
pr o studenty 2. r očníků BS/1. r očníků navazujícího MS
1) Téma BP/DP si volí student dle svého studijního oboru a svého zájmu z nabídky témat
jednotlivých kateder. Katedry zveřejňují nová témata na každý akademický rok na
internetových stránkách katedry. Pokud není u vypsaného tématu uveden vedoucí BP/DP,
určí jej vedoucí příslušné katedry. Student může navrhnout i vlastní téma. V tomto
případě vybrané téma (název práce), jeho struktura a vedoucí práce musí být příslušným
vedoucím katedry schváleny.
Doporučený termín: od března, ale téma bakalářské práce student může zvažovat,
vybírat a konzultovat i dříve, např. od začátku 2. ročníku (BS).
2) Zadání BP/DP připraví vedoucí práce spolu se studentem, přičemž vedoucí práce určí cíl
a rozsah práce, připraví pro studenta seznam odborné literatury a další možné podklady.
Následně student vyplní ve studijní agendě STAG „Podklad pro zadání
diplomové/bakalářské práce“. Přístup k formuláři je přes webové stránky STAG UJEP
(http://star.ujep.cz/stag/), dále Diplomové práce. Po vyplnění požadovaných údajů
(jméno, pracovní název tématu, jméno vedoucího práce, zásady pro vypracování, seznam
doporučené literatury) si student formulář vytiskne, nechá ho podepsat vedoucím
práce a odevzdá ho sekretářce příslušné katedr y.
3) Sekretářka katedry zajistí vyhotovení „Zadání bakalářské/diplomové práce“ ze studijní
agendy STAG, jeho konečné schválení vedoucím katedry a následně schválení zadání
děkanem fakulty (podpis děkana a úřední razítko na dokumentu). Tento originál zadání je
založen na sekretariátu katedry, kde si ho student vyzvedne (nejpozději před svázáním
bakalářské práce).
4) Student by se měl na sekretariátu katedry informovat, zda mu zadání bylo děkanem
fakulty schváleno a potvrzeno.
5) Student by měl mít téma bakalářské/diplomové práce schváleno nejpozději do dne
zápisu do posledního ročníku studia, ve kter ém bude práci obhajovat (viz.
harmonogram FŽP – zápisový týden v září). Každé pozdější zadání posunuje obhajobu (a
tím celé státní závěrečné zkoušky) do následujícího akademického roku. Vzhledem
k letním prázdninám a dovoleným akademických pracovníků však doporučuji studentům
zajistit si schválení zadání dříve (nejlépe do konce 1. části zkouškového období letního
semestru).
6) Pozn. konec termínu elektronického předzápisu 1. 10. 2007 je určen př edevším pro
studenty 1. ročníků a z důvodu úprav rozvrhů a tudíž se nevztahuje na pozdější
zadávání témat BP/DP.
7) Dále studenty upozorňuji na návaznost katedry, u které máte zadané téma BP/DP a
elektronického zápisu předmětů do 3. ročníku  týká se předmětů Seminář k BP/DP I, II,
Hodnocení praxe a Příprava k obhajobě BP/DP + SZZ. Při zápisu těchto předmětů si
volíte předmět s tou zkratkou katedry, u které máte zadáno téma bakalářské/diplomové
práce. Právě z tohoto důvodu je nutné mít schválené a podepsané zadání do dne zápisu do
vyššího ročníku, abyste si zapsali (do indexu i do STAGU) výše uvedené předměty se
správným kódem katedry.
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