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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 1/2021 4. ledna 2021 

Sdělení děkana 

k vypisování a zadávání kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tímto sdělením se provádí ustanovení § 47b a § 75 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“). 

 

Článek 2 

Vypisování témat kvalifikačních prací 

1. Vedoucí kateder zajistí vypsání témat bakalářských prací pro studenty 2. ročníků bakalářských studijních 

programů a vypsání témat diplomových prací pro studenty 1. ročníků navazujících magisterských 

studijních programů, ve kterých příslušná katedra uskutečňuje pedagogickou činnost. 

2. Témata bakalářských a diplomových prací budou vypsána a zveřejněna nejpozději do 22. ledna 2021. 

3. Vypsání témat bakalářských a diplomových prací je nutné na katedrách zajistit v dostatečném počtu 

podle jednotlivých studijních programů, pro které jsou určeny.  

4. Při vypisování témat diplomových a bakalářských prací podle jednotlivých studijních programů 

akademičtí pracovníci důsledně dbají na souvislost tématu diplomové nebo bakalářské práce 

se zaměřením studijnímu programu, do kterého je student zapsán.  

5. Vypsaná témata diplomových prací pro studenty 1. ročníků navazujících magisterských studijních 

programů mohou být obdobná již řešeným tématům bakalářských prací, ale ze zadávacího protokolu 

musí být zřejmé rozšíření nebo prohloubení řešené problematiky minimálně v jedné až dvou oblastech. 

6. Bakalářská práce může mít charakter literární studie. V tomto případě však musí být jednoznačně 

evidentní vlastní autorův přínos a prokázání schopnosti syntetického přístupu při práci s literaturou. 

Prosté nakupení výňatků z prací jiných autorů není postačující.  

7. Při návrhu témat je potřeba zohlednit finanční, prostorové a materiální zajištění nezbytné pro úspěšné 

vypracování kvalifikační práce. Pokud nejsou finanční nároky kryty grantovými prostředky, je 

v kompetenci vedoucího katedry poskytnout tyto prostředky i z rozpočtu katedry. 

8. Vedoucí kateder předloží vypsaná témata či okruhy bakalářských a diplomových prací na vědomí vedení 

fakulty do 22. ledna 2021 (proděkanovi pro pedagogickou činnost – v elektronické podobě).  
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Článek 3 

Zadávání témat kvalifikačních prací 

1. Studenti 1. ročníků navazujících magisterských studijních programů a 2. ročníků bakalářských studijních 

programů jsou povinni se přihlásit na příslušné katedře na zvolené téma diplomové nebo bakalářské 

práce nejpozději do 19. února 2021 (viz harmonogram akademického roku ZF JU 2020/2021). Nesplnění 

této povinnosti může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu 

podle studijního a zkušebního řádu v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách. 

2. Katedry zajistí zpracování zadávacích protokolů na diplomové a bakalářské práce v IS STAG ve 3 výtiscích 

a jejich odevzdání na Studijní oddělení ZF JU nejpozději do 26. března 2021. Termín odevzdání 

bakalářských a diplomových prací bude uváděn jednotně – 15. dubna 2022.  

3. Pokud vypracování bakalářské a diplomové práce souvisí s řešením výzkumného projektu je nutné tuto 

skutečnost zmínit již v zadávacím listu.  

4. Vedoucí kateder zajistí, aby zatížení akademických pracovníků vedením diplomových a bakalářských 

prací bylo pokud možno rovnoměrné. Za průměrnou zátěž je považováno zadání cca 5 prací v daném 

roce na jednoho akademického pracovníka. Počet kvalifikačních prací vedených akademickým 

pracovníkem je nicméně v kompetenci vedoucího katedry s ohledem na další pracovní vytížení 

akademického pracovníka. 

5. Vedoucím bakalářských prací může být akademický pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním 

v magisterském studijním programu (titul Ing., Mgr. atp.). Vedoucím diplomových prací může být pouze 

akademický pracovník, který získal titul Ph.D. Vedoucí bakalářských a diplomových prací musí mít 

pracovní poměr na ZF JU.  

6. Vedoucí práce může navrhnout konzultanta kvalifikační práce, přičemž pro konzultanta není pracovní 

poměr na ZF JU podmínkou. 

 

 

Předkládá: Dr. Ing. Jaromír Kadlec 
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