Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

9. ledna 2019

Sdělení děkana č. 1/2019

Vedoucím kateder, všem učitelům a studentům Zemědělské fakulty JU
1. Vypisování a zadávání diplomových a bakalářských prací
⇒ vedoucí kateder zajistí na katedrách vypsání témat bakalářských prací pro
studenty 2. ročníků bakalářských studijních programů a vypsání témat
diplomových prací pro studenty 1. ročníků navazujících magisterských
studijních programů; a to tak, aby na katedrách byly vypsány a zveřejněny
nejpozději do 25. ledna 2019;
⇒ vypsání témat bakalářských a diplomových prací je nutné na katedrách zajistit
podle jednotlivých studijních oborů, pro které jsou určeny;
⇒ 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;
⇒ vedoucí kateder rovněž předloží vypsaná témata či okruhy diplomových a
bakalářských prací na vědomí vedení fakulty do 25.1. 2019 (proděkanovi pro
pedagogickou činnost - v elektronické podobě);
⇒ 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 21. února 2019 (viz. harmonogram akademického roku ZF JU
2018/2019); nesplnění této povinnosti bude 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;
⇒ katedry zabezpečí zpracování zadávacích protokolů na diplomové a
bakalářské práce v programu STAG ve 3 výtiscích a jejich odevzdání na
studijní oddělení nejpozději do 29. března 2019; s ohledem na úpravy
harmonogramu akademického roku bude uváděn termín odevzdání
bakalářských a diplomových prací 15. dubna standardní doby studia;
poznámka pro katedry:
− zadávací protokoly je nutno zpracovat v programu STAG,
− pokud se bakalářské a diplomové práce váží na řešení výzkumných grantů
je nutné tento fakt zmínit již v zadávacím listu.
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2. Zadávání témat diplomových a bakalářských prací
Doporučení vedoucím kateder a všem učitelům:
⇒ při vypisování témat diplomových a bakalářských prací podle jednotlivých
studijních oborů důsledněji dbát na vztah řešené problematiky diplomové
nebo bakalářské práce ke studovanému oboru, bakalářská práce může mít
charakter literární studie (viz opatření děkana 4/2014). V tomto případě však
musí být jednoznačně evidentní vlastní autorův přínos a prokázání
schopnosti syntetického přístupu při práci s literaturou. Prosté nakupení
excerpt není postačující.
⇒ na jednotlivých katedrách zajistit rovnoměrnější zatížení učitelů vedením
diplomových a bakalářských prací, přičemž: za průměrnou zátěž je
považováno cca. 5 prací na jednoho učitele. Počet vedených závěrečných
prací na konkrétního učitele je zcela v kompetenci vedoucího katedry
v závislosti na pedagogické zátěži jednotlivých učitelů.
⇒ při výběru témat zohlednit i finanční, prostorové a materiální zajištění nutné
pro řešení vypsané práce tak, aby student z tohoto hlediska nebyl nucen
práci předčasně ukončit a požádat o jiné téma. Pokud nejsou finanční nároky
kryty grantem nebo projektem, je v kompetenci vedoucího poskytnout tyto
prostředky i z katedry v rámci přiděleného rozpočtu.
⇒ Uvádět jednotně datum odevzdání práce 15.4. příslušného roku.

Předkládá: K. Suchý

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. dr.h.c. v.r
děkan fakulty
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