
 

 
 

Výzva studentkám a studentům bakalářských a navazujících programů, 
kteří budou v ak. roce 2023/2024 vypracovávat bakalářskou či 

diplomovou práci 

 

Vážené studentky, vážení studenti, 

ti z vás, kteří studují v programech garantovaných Katedrou politologie a mezinárodních vztahů a 
budou mít v příštím akademickém roce zapsané předměty Bakalářský seminář / Diplomový seminář, 
si musí v nadcházejících týdnech zadat téma BP/DP. Toho lze docílit dvojím způsobem – buď 
zapsáním na jedno z konkrétních témat vypsaných vyučujícími, nebo (v případě mimořádného zájmu 
o určitý výzkumný problém) navržením vlastního tématu BP/DP. V obou případech je podmínkou 
získání tématu včasné odevzdání akceptovatelného projektu BP/DP.  

 

Harmonogram procesu zadávání témat bakalářských a diplomových prací 

• 14. února – 6. března 2023: období pro vypracování projektů na individuální témata a jejich 
schválení vedoucími prací 

• 6. března 2023, 12:00: mezní termín odevzdání projektů na individuální témata 
• 15. března 2023: zveřejnění seznamu témat vypsaných vyučujícími 
• 20. března – 21. dubna 2023: období pro zadávání témat BP/DP vypsaných vyučujícími a 

vypracování projektů 
• 21. dubna 2023, 12:00: mezní termín odevzdání projektů BP/DP na témata vypsaná vyučujícími 

 

Individuální témata bakalářských a diplomových prací 

Možnost navrhnout individuální téma BP/DP je určena studentům s jasně vyhraněným zájmem a 
dobrou orientací v problematice, které se navržené individuální téma týká. Tito studenti mohou 
připravit projekt BP/DP na individuální téma a obrátit se na potenciálního vedoucího práce1 s žádostí 
o posouzení projektu. Student tak musí učinit v konzultačních hodinách2 vyučujícího v období mezi 
14. únorem a 6. březnem 2023. Student v rámci konzultace předloží připravený projekt a prezentuje 
vyučujícímu své záměry. Zároveň zašle vyučujícímu projekt BP/DP prostřednictvím emailu. Vyučující 

                                            
1 Pokud si nejste jisti tím, kdo by byl vhodným vedoucím práce na zamýšlené téma, dostavte se do konzultačních hodin 
vedoucího KAP Petra Jurka. 
2 Termíny konzultačních hodin naleznete na internetové stránce katedry.   

https://www.kap.zcu.cz/cs/studenti/konzultacni-hodiny


 

 
 

projekt posoudí, přičemž buď vysloví s vedením práce svůj souhlas, nebo vedení práce na dané téma 
odmítne. Svoje rozhodnutí sdělí vyučující studentovi v rámci konzultace. 

Individuální téma bakalářské práce získají pouze ti studenti, kteří jsou schopni samostatně 
vypracovat akceptovatelný projekt obsahující všechny požadované náležitosti. Projekt na 
individuální téma není tedy vypracováván ve spolupráci s předpokládaným vedoucím práce, ten 
v celém procesu vystupuje pouze v roli posuzovatele a schvalovatele. V případě, že předpokládaný 
vedoucí práce projekt akceptuje (vysloví svůj souhlas s vedením práce), je třeba jej odevzdat 
nejpozději 6. března 2023 do 12:00 v PDF formátu tajemníkovi KAP Pavlu Hulcovi na jeho emailovou 
adresu (hulec@kap.zcu.cz). 

 

Rezervace témat vypsaných vyučujícími 

Standardní cestou k získání tématu BP/DP je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími Katedry 
politologie a mezinárodních vztahů. Témata budou zveřejněna v Portálu ZČU 15. března 2023. Ze 
seznamu si student vybere preferované téma zaregistruje se v Portálu ZČU jako zájemce o dané 
téma (registraci bude možné provádět od 20. března 2023 od 12:00). 

Na téma se vždy nejprve registrujte v Portálu, před registrací se na potenciální vedoucí práce 
zásadně neobracejte. Pro získání tématu musí následně student kontaktovat v konzultačních 
hodinách vyučujícího, který dané téma vypsal. Student vyučujícímu sdělí, na jaké téma se zapsal, 
jaký obor studuje, jakými disponuje jazykovými kompetencemi. Student rovněž nastíní svoji 
představu o zpracování tématu, cílech a struktuře práce (tj. jádro/kostru projektu). V rámci 
konzultace má vyučující právo ověřit, že se student v dané oblasti dostatečně orientuje a disponuje 
potřebnými předpoklady pro vypracování závěrečné práce na dané téma. Pokud se vyučující a 
student shodnou na koncepci práce a vyučující shledá, že student disponuje potřebnými 
předpoklady pro zpracování práce na dané téma, schválí vyučující vedení práce prostřednictvím 
Portálu ZČU. Na jedno téma může být zapsán pouze jeden student.  

Po rezervaci tématu je třeba vypracovat projekt BP/DP, který bude obsahovat následující části:  

• titulní strana: identifikační údaje o autorovi (včetně studovaného programu, univerzitní 
emailové adresy a osobního čísla studenta), typ a název práce 

• stručný nástin tématu práce (vymezení a ohraničení tématu, předpokládaný cíl práce, 
předpokládaná využitá data a způsob jejich zpracování),  

• předpokládaná struktura práce (osnova),  
• předběžný seznam pramenů a literatury k tématu.  

mailto:hulec@kap.zcu.cz


 

 
 

Student konzultuje projekt s vyučujícím. Pokud se student a vyučující doberou verze projektu, kterou 
vyučující považuje za přijatelnou, může student projekt BP/DP odevzdat. Bez předchozího souhlasu 
vedoucího práce není možné projekt odevzdat. 

Projekt BP/DP student odevzdá v PDF formátu prostřednictvím emailu tajemníkovi KAP Pavlu 
Hulcovi (hulec@kap.zcu.cz) nejpozději 21. dubna 2023 do 12:00. Následně projekty posoudí Rada 
oblasti vzdělávání. Pokud nebude student do dvou týdnů od tohoto termínu kontaktován, byl 
projekt přijat. Termíny uvedené v této výzvě jsou mezní, žádné individuální výjimky či prodloužení 
lhůty nemohou být poskytovány. Studentům, kteří v uvedené lhůtě neodevzdají přijatelný projekt, 
bude téma přiděleno vedoucím katedry. 

Petr Jurek, v. r. 

vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů 
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Technický návod 

Zadávání témat vypsaných vyučujícími je technicky řešeno pomocí aplikace v Portálu ZČU. Postup je 
následující: V Portálu ZČU (v sekci Moje studium na stránce Témata VŠKP) najdete témata vypsaná 
akademickými pracovníky KAP. Práce vyhledejte podle typu (bakalářské Bc. / diplomové Nav.), katedry (KAP) 
a ak. roku zadání (2022/2023). Seznam pročtěte a vyberte si téma, které vás zaujalo a zároveň koresponduje 
s programem, který studujete (základní pomůckou při úvahách o tom, zda zvolené téma zapadá do vámi 
studovaného oboru, je obsah profilových předmětů zahrnutých ve vašem studijním plánu).  

V momentě, kdy máte téma vybráno, si jej musíte elektronicky zarezervovat (klikněte na téma, o které máte 
zájem, následně klikněte na "Registrovat se na téma"). Rezervaci je možné provádět od data uvedeného výše. 
Tato rezervace ještě neznamená, že jste téma získali – následně je nutné v nejbližších konaných konzultačních 
hodinách kontaktovat vyučujícího a nastínit mu svou představu o zpracování tématu (vyučující může také 
ověřit, zda máte pro řádné zpracování tématu patřičné předpoklady, zejm. jazykové). S návštěvou neotálejte, 
pokud se nedostavíte na konzultační hodiny bezprostředně následující po elektronické rezervaci tématu, 
může být rezervace zrušena. Zásadně nechoďte s vyučujícím konzultovat téma bez předchozí elektronické 
rezervace – bez ní totiž není pro vyučujícího technicky možné odsouhlasit vedení práce.  

Pokud vyučující po konzultaci souhlasí s vedením práce, potvrdí vaši registraci na téma v Portálu ZČU. Pro 
definitivní získání tématu pak musíte ve spolupráci s vedoucím zpracovat projekt bakalářské/diplomové 
práce a odevzdat ho do požadovaného termínu. Pokud vyučující po konzultaci vedení práce na vámi zvolené 
téma odmítne, vracíte se v celém procesu na začátek (musíte si vybrat jiné téma, elektronicky se na něj 
registrovat a dostavit se na konzultaci s potenciálním vedoucím). 

Jeden student nemůže mít v jednom okamžiku rezervováno více témat. Na jednom tématu může být v 
jednom okamžiku registrován pouze jeden student. Dostupnost témat ověřujte vyhledáním tématu v Portálu 
ZČU (platí, že pokud je možné se na téma registrovat, tj. v Portálu se objeví příslušné tlačítko, je téma volné). 

Pokud neodevzdáte do termínu uvedeného ve výzvě k podávání projektů akceptovatelný projekt BP/DP 
podepsaný vedoucím práce, bude vám v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni téma práce 
přiděleno vedoucím katedry. 


