
Vážení studenti, 

 

ve středu 21. září 2016 od 13.00 do 14.50 proběhne v učebně CN-152 společný seminář k bakalář-

ské/diplomové práci. Program semináře bude zaměřen především na harmonogram činností spoje-

ných se zpracováním, odevzdáním a obhajobou BP/DP. Účast na semináři je povinnou součástí k zís-

kání zápočtů z daných předmětů, neúčast na semináři proto považujeme za důvod k neudělení zá-

počtu z daných předmětů. 

 

Podobně jako v loňském akademickém roce bude zachován inovovaný systém semináře. Probíhat 

budou jednak společné semináře pod vedením garantů příslušných kurzů (dr. Bláha, dr. Kučerová), 

jednak schůzky s vedoucím práce v rozvrhovaném čase semináře, případně jiném čase určeném ve-

doucím práce (např. u externích vedoucích prací). Měli byste proto počítat s tím, že výuka bude pra-

videlně každý týden, tolerovány jsou pouze dvě absence bez omluvy, z toho pouze jedna na schůzce 

s vedoucím práce. 

 

Na základě rozhodnutí vedení katedry geografie a garantů předmětů souvisejících s kvalifikačními 

pracemi byl stanoven následující termín pro zadání práce pro všechny studenty, kteří chtějí obhajovat 

práci v průběhu kalendářního roku 2017 (tedy jak v květnu, tak v listopadu): 4. listopadu 2016. Nej-

později do tohoto data musí student zavést zadávací list BP či DP do IS STAG, následně musí tento 

formulář vytisknout, nechat podepsat dotčenými osobami a poté odevzdat sekretářce KGEO. V pří-

padě pozdějšího zadání práce není možné studentovi garantovat, že mu bude umožněno přistoupit k 

obhajobě v roce 2017! Upozorňujeme také studenty na to, že zadání práce musí mít v rámci zásad 

pro vypracování závěrečné práce bezpodmínečně uvedeny cíle práce a postup splnění těchto cílů. 

 

Ti, kdo dosud nesplnili podmínky předmětů Bakalářská práce II, resp. Diplomový seminář II a dalších 

dotčených předmětů (příprava k SZZ apod.), a hodlají odevzdávat práci do 11. 11. 2016, se také zú-

častní úvodního semináře, kde jim bude upřesněno, jak mají postupovat. 

 

Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha (garanti předmětů Bakalářská práce a Diplomový seminář) 


