R. Macků:

Postup pro zájemce o vedení bakalářských prací
Vedení závěrečných prací přijímám během dubna, až do naplnění kapacity. Přednostně
přijímám vedení prací na témata, která přímo vychází z výzkumného zaměření katedry či
jednotlivých projektů, nebo jsou vypsána ve Stagu. Přehled aktuálně vedených (řešených)
témat je možné najít na dokumentovém serveru (dále „seznam“).

Pokud máte zájem o vedení práce na vlastní téma:
- zašlete mailem název tématu (nejpozději do října toho roku, který předchází oficiálnímu
zadání práce)
- v případě, že Váš záměr schválím, postupujte dále popsaným způsobem
Pokud máte zájem o vedení v rámci některého z vypsaných témat:
- v seznamu vedených prací zkontrolujte, zda vámi vybrané téma již není obsazené
- kontaktujte mě e-mailem s prosbou o přidělení přístupových práv k výše uvedenému
„seznamu“ (nutné aktivovat google účet)
- vyplňte požadované údaje (jméno, téma, anotaci vč. cíle a předběžné osnovy, kontakt)
- „seznam“ průběžně aktualizujte podle aktuálního stavu vypracování vaší práce
Přednostně přijímám vedení prací na předem vypsané téma a práce studentů, kteří se
aktivně podílejí na fakultních projektech; při vedení ostatních prací nemusím být schopen
garantovat obsahové vedení práce.
Další postup vedení/vypracování práce je následující:
zadání BP/DP do STAGU - zadání diplomové práce je třeba provést do konce dubna,
zadání bakalářské práce do konce června; do Stagu vyplňte požadované údaje, vygenerujte
pdf a pošlete e-mailem ke schválení; bc. studentům podepíšu zadání práce na první společné
konzultaci, mgr. studentům podepíšu zadání na základě individuální dohody; zadání bp se k
podpisu tiskne ve dvojím vyhotovení (jeden výtisk zůstává pro vaši vlastní kontrolu)
průběžné společné konzultace - v průběhu následujícího roku se budeme v intervalu 1-2
měsíců scházet ke společným konzultacím; tyto společné konzultace nabízí prostor si
efektivně sdělit důležité informace (které jsou pro všechny stejné) a dále nabízí cenný
prostor pro diskusi o zpracovávaných tématech - ostatní vám mohou poskytnout důležitou
inspiraci i zpětnou vazbu pro váš záměr; individuální konzultace nad rámec těchto
společných setkání budou poskytovány jen výjimečně
dokončení práce - pro splnění předmětu "Diplomový seminář 2 / Seminář k bakalářské
práci", který potřebujete splnit k uzavření studia a odevzdání závěrečné práce budu
požadovat odevzdání finální verze práce již do konce února (oficiální mezní termín pro
odevzdání vytištěných prací je do konce března)

