USTANOVENÍ KATEDRY GEOGRAFIE K ZÁVĚREČNÝM PRACÍM
(Platné pro všechny závěrečné práce obhajované na katedře geografie od akademického roku 2019/2020)
1.

Zadání závěrečné práce

Na základě Směrnice děkana PřF UJEP č. 1/2018 „Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských
a diplomových prací“ (čl. 2) katedra stanovuje pro práce, které budou odevzdávány v následujícím kalendářním roce, jako nejzazší termíny odevzdání zadání práce následující termíny podle druhu práce:
a)

pro diplomové práce poslední pondělí v červnu (tj. ještě v rámci 1., resp. předposledního ročníku studia),

b)

pro bakalářské práce poslední pondělí v říjnu (tj. na začátku posledního ročníku studia).

U studentů 4. a vyššího ročníku bakalářského a 3. a vyššího ročníku magisterského studia probíhá každý rok
první pátek v říjnu kontrola zadání práce ve vztahu k dosavadním výsledkům a řešení práce. V opodstatněných případech (téma práce přestává být z důvodu prodlení aktuální, student/ka dlouhodobě nekomunikuje
s vedoucím práce apod.) může katedra studentovi/studentce téma odebrat a studenta/studentku o této
náležitosti vyrozumí. Student/ka si následně zvolí nové téma, případně nového vedoucího, a to do termínu
uvedeného v čl. 1 tohoto ustanovení.
2.

Prezentace rozpracovanosti závěrečné práce

Každý/á student/ka nejpozději dva měsíce před odevzdáním závěrečné práce prezentuje své dosavadní
výsledky zástupcům z řad akademických pracovníků katedry, a to v termínech stanovených garanty předmětů vztahujících se k závěrečným pracím (dále jen garanti).
V případě studentů/studentek vyjíždějících na zahraniční pobyt v rámci studia je plnění podmínek nastaveno individuálně garantem předmětu poté, co student/studentka vyrozumí garanta o záměru vycestovat.

3.

Podoba závěrečné práce

Kromě obecných náležitostí uvedených v čl. 3 uvedené směrnice děkana musí závěrečné práce splňovat
následující podmínky:
a)

Diplomové práce



60–120 stran,



téma práce musí akcentovat geografickou dimenzi studovaných jevů a procesů,



práce nemůže být pouhou kompilací, musí v ní být zřetelný přínos diplomanta, přičemž přibližně polovina rozsahu textu musí představovat výsledky vlastního výzkumu studenta (tj. hodnocení, závěry, výsledky a jejich diskuze),



je nutné jasně formulovat hlavní cíl a dílčí cíle, definovat výzkumné otázky či hypotézy a v závěru, resp.
v diskuzi se k nim vrátit,



musí být vložena kapitola obsahující teoreticko-metodologický rámec, shrnující dosavadní badatelské
poznání,



musí být jasně a konkrétně formulovány metody, které bude diplomant používat,



v diskuzi, případně v závěru diplomant reflektuje odpovědi na výzkumné otázky či výsledky hypotéz
a zaměří se na relevanci a spolehlivost výsledků,



závěr práce nemůže být popisem struktury práce, ale souhrnem hlavních výsledků diplomanta, možností, jak téma dále rozvíjet,



geografickou charakteristiku případného zvoleného modelového území omezit na hodnocení geografických podmínek s ohledem na vytyčený cíl práce,



regionálně zaměřené geografické práce pojímat problémově (nikoli popisně), s jasně vymezeným cílem
(např. regionalizace, komparace, interpretace současných problémů, hodnocení vývoje území apod.),



kromě aktuální a základní geografické literatury povinně využívat zahraniční literaturu včetně zahraničních odborných periodik,

b)

Bakalářské práce



40–60 stran,



téma práce musí akcentovat geografickou dimenzi studovaných jevů a procesů,



práce nemůže být pouhou kompilací, musí v ní být zřetelný přínos bakalanta, přičemž přibližně čtvrtina
rozsahu textu musí představovat výsledky vlastního výzkumu studenta (tj. hodnocení, závěry, výsledky
a jejich diskuze),



je nutné jasně formulovat hlavní cíl a dílčí cíle, definovat výzkumné otázky, případně hypotézy
a v závěru, resp. v diskuzi se k nim vrátit,



musí být vložena kapitola obsahující teoreticko-metodologický rámec, shrnující dosavadní badatelské
poznání,



musí být jasně a konkrétně formulovány metody, které bude bakalant používat,



v diskuzi, případně v závěru diplomant reflektuje odpovědi na výzkumné otázky či výsledky hypotéz
a zaměří se na relevanci a spolehlivost výsledků,



závěr práce není popisem struktury práce, ale souhrnem hlavních výsledků bakalanta, možností, jak
téma dále rozvíjet, jaká má úskalí a naopak výhody,



geografickou charakteristiku případného zvoleného modelového území omezit na hodnocení geografických podmínek s ohledem na vytyčený cíl práce,



regionálně zaměřené geografické práce pojímat problémově (nikoli popisně), s jasně vymezeným cílem
(např. regionalizace, komparace, interpretace současných problémů, hodnocení vývoje území apod.),



kromě aktuální a základní geografické literatury by měl bakalant využívat zahraniční literaturu.

4.

Odevzdání závěrečné práce

Postup a náležitosti v rámci odevzdání závěrečné práce jsou uvedeny ve vzorové závěrečné práci katedry
(„Poláčková“).

V Ústí nad Labem 28. 2. 2019

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
vedoucí katedry geografie

