
Opatření děkana č. 22 k vypisování témat a zadávání diplomových a 

bakalářských prací v akademickém roce 2006/2007 
 
 
1. Jednotliví vyučující vypisují témata bakalářských a diplomových prací. Tato témata jsou 

po schválení vedoucím příslušné katedry zveřejněna na internetových stránkách fakulty se 
jménem vedoucího práce. 

 
2. Student má také možnost navrhnout si téma bakalářské i diplomové práce sám za 

předpokladu, že je jeho návrh příslušnou katedrou akceptován a je včas zařazen do 
nabídky témat bakalářských a diplomových prací pro příslušný akademický rok. 

 
3. Svůj návrh student předloží s předpokládaným cílem práce – doporučuji studentovi jeho 

návrh zkonzultovat s příslušným odborníkem katedry. Uvede-li student na svůj návrh 
vedoucího práce, je nutné přiložit jeho písemný souhlas. 

 
4. Zadání diplomové/bakalářské práce musí být podáno na předepsaném tiskopise, které jsou 

na našich internetových stránkách.  
 
5. Vyplněné „Zadání…“ odevzdá student ve trojím vyhotovení na sekretariát příslušné 

katedry. Vedoucí katedry je po schválení  prostřednictvím studijního oddělení předkládá 
děkanovi ke schválení. Studijní oddělení odpovídá za předání děkanem podepsaných 
formulářů zpět na katedry, jejíž vedoucí téma schválil, a jeden výtisk formuláře založí do 
materiálů studenta. 

 
6. Vyplněný formulář Zadání diplomové/bakalářské práce je součástí osobního spisu 

studenta a proto je nezbytné, aby byl správně vyplněn, tj. bez formálních, gramatických a 
stylistických chyb. 

 
7. Pro akademický rok 2006/2007 stanovuji tyto konkrétní termíny: 
 

� Písemnou žádost o vlastní téma předloží student na příslušnou katedru do 19. ledna 
2007. 

 
� Zveřejnění témat pro jednotlivé obory na internetových stránkách fakulty:  

 
- VS, PA, OSN, BF   12. března 2007 

- RPB, RPN, PSP   14. března 2007 
- ZL, ZZ, ART, KRT, OVZ, RA 16. března 2007 

 
� Výběr a zápis témat pro jednotlivé obory na internetových stránkách fakulty:  
 

- VS, PA, OSN, BF   19. března 2007 

- RPB, RPN, PSP   21. března 2007 
- ZL, ZZ, ART, KRT, OVZ, RA 23. března 2007 

Ve stanoveném termínu bude otevřena databáze pro výběr témat od 8.00 hodin. 
Uzavřena bude dne 30. března 2007. 
Další bližší informace budou k dispozici před zveřejněním témat. 

    



� Vyplněný formulář 3x (3x oboustranný originál – jeden list) s podpisem studenta a 
vedoucího práce odevzdá student na katedru ke schválení a podpisu vedoucího 
příslušné katedry – do 21. května 2007 – řádný termín, nejpozději však do 29. května 
2007. 

 
� Vedoucí katedry schválené „Zadání…“ odevzdá nejpozději do 31. května 2007 

referentkám na studijním oddělení paní Hakové a Hrdličkové. 
 
8. Po schválení a podpisu vedoucího katedry a děkana fakulty si student vyzvedne zadání 2x 

(1x student, 1x předá vedoucímu práce při 1. konzultaci) na katedře, kde má téma práce 
zadané. 

 
9. Stanovené termíny jsou závazné. Zadání diplomové/bakalářské práce v mimořádném 

termínu je možné pouze z vážných důvodů (nemoc, zahraniční stáž) na základě písemné 
žádosti studenta, doporučené vedoucím katedry. Důvody uvedené v žádosti musí být 
řádně doloženy. 

 
10. Neodevzdá-li student Zadání diplomové/bakalářské práce do 14. září 2007, nebude mu 

umožněn další mimořádný termín pro odevzdání příslušného vyplněného formuláře. 
V takovém případě student bude muset postupovat dle Opatření děkana k vypisování 
témat a zadávání diplomových a bakalářských prací v akademickém roce 2007/2008. 

 
 
 
 
 
 
 V Českých Budějovicích  8. 12. 2006   
 
  
              prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. 
           děkan ZSF JU 
 


