
Vnitřní předpis ZSF OU pro zadávání a obhajoby dipl. a bak. prací 

(1) Samostatnou povinnou částí státní závěrečné zkoušky v magisterských studijních 
programech je obhajoba diplomové práce a v bakalářských studijních programech 
obhajoba bakalářské práce. Zpracováním diplomové nebo bakalářské práce prokazuje 
student schopnost (způsobilost) samostatně řešit zvolenou problematiku a pracovat 
s odbornými prameny. 

 
(2) Témata diplomových a bakalářských prací vypisují jednotlivé katedry nejpozději do konce 

měsíce září po zahájení výuky v zimním semestru. Student má právo navrhnout a vybrat si 
téma diplomové nebo bakalářské práce i jejího vedoucího. Téma a vedoucího práce 
schvaluje vedoucí katedry. Student požádá na příslušné katedře o zadání diplomové práce 
nejpozději do konce října v předposledním ročníku studia. O zadání bakalářské práce 
požádá student nejpozději do konce října v zimním semestru posledního ročníku studia. 
Případná změna tématu diplomové nebo bakalářské práce musí být schválena vedoucím 
příslušné katedry. 

 
(3) Zadání diplomové práce na předepsaném formuláři OU vypracuje vedoucí diplomové 

nebo bakalářské práce nejpozději do 15. listopadu akademického roku, ve kterém je práce 
zadána.  

 
(4) Diplomová práce má rozsah podle povahy studijního programu a studijního oboru a 

tématu práce (orientačně 60 stran normovaného textu – 100 000 znaků). Bakalářská práce 
má rozsah podle povahy studijního programu a studijního oboru a tématu práce, zpravidla 
však 30 – 40 stran normovaného textu (50 000 – 70 000 znaků). Povinné součásti práce a 
další požadavky na studenta  spojené s  odevzdáním práce stanoví příslušná směrnice 
rektora OU O jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. 
Termín odevzdání práce je stanoven harmonogramem akademického roku. Po 
zaevidování na studijním oddělení fakulty je práce ve dvou vyhotoveních v pevné vazbě 
(s případnými dalšími povinnými informacemi dle směrnice rektora) odevzdána na 
příslušné katedře. Odevzdání diplomové nebo bakalářské práce ve stanoveném termínu je 
podmínkou účasti studenta na státní závěrečné zkoušce. 

 
(5) Posudek na každou odevzdanou diplomovou práci písemně vypracuje vedoucí diplomové 

práce a oponent, součástí posudků je návrh klasifikace diplomové práce. Oponentem může 
být pracovník fakulty nebo odborník z jiných vysokoškolských či vědeckých pracovišť 
nebo z praxe. Student má právo seznámit se s oběma posudky nejméně 3 dny před 
stanoveným termínem obhajoby. Vypracování posudků vedoucího práce a oponenta a 
jejich předložení k obhajobě zabezpečí vedoucí katedry, na které byla diplomová práce 
zadána. Jedno vyhotovení obou posudků se přikládá k protokolu o obhajobě diplomové 
práce (státní závěrečné zkoušce). 

 
(6) Na bakalářskou práci se vypracovává (podle rozhodnutí katedry, na které byla bakalářská 

práce zadána) buď posudek vedoucího práce nebo jednoho oponenta. 
 
(7) Obhajoba diplomové nebo bakalářské práce je veřejná. Koná se před komisí pro státní 

závěrečné zkoušky. K obhajobě diplomové nebo bakalářské práce je předsedou komise 
přizván vedoucí práce i oponent (nejsou-li členy komise). Alespoň jeden z nich se 
obhajoby zúčastní. Průběh obhajoby řídí předseda komise. Při obhajobě se diplomant 



vyjadřuje k posudkům a dalším otázkám oponenta, vedoucího práce a dalších členů 
komise. 

 
(8) Obhajoba diplomové nebo bakalářské práce se klasifikuje jednou společnou známkou. 

Klasifikační stupně jsou stejné jako u ostatních částí (předmětů) státní závěrečné zkoušky. 
Výsledek obhajoby sdělí studentovi předseda komise veřejně v den obhajoby. 

 
(9) Jestliže byla diplomová nebo bakalářská práce a její obhajoba souhrnně klasifikována 

stupněm „nevyhověl“, určí komise pro státní závěrečné zkoušky nový termín obhajoby a 
rozhodne, zda se práce vrátí k přepracování nebo zda je student povinen zvolit jiné téma 
diplomové práce. Předseda komise však může i v tomto případě povolit konání dalších 
částí státní závěrečné zkoušky v původním termínu. 

 


