Struktura a forma bakalářské práce
Ústav pro životní prostředí PřFUk
___________________________________________________________________________

Bakalářská práce (BP)
• téma vypsané vedoucím BP vztahující se k budoucí diplomové práci
• téma vypsané vedoucím BP jako bakalářské (bez vztahu k budoucí DP)
• téma zvolené studentem, pro něž získá vedení kvalifikovaným odborníkem nebo pedagogem
(interním/externím)

Pojetí BP:
Téma bakalářské práce se dotýká přírodovědné podstaty konkrétního problému životního
prostředí. Téma může být literární rešerší (typicky k budoucí DP), nebo může obsahovat i vlastní
pozorování či experimentální práci. Bakalářská práce může být též sestavena z minimálně 3
souvisejících odborných publikací (v recenzovaných domácích nebo zahraničních časopisech)
doplněných sjednocujícím textem. Bakalářská práce má ukázat, že student je schopen pracovat s
literaturou, vyhledávat a třídit informace a zpracovávat je do smysluplné formy, případně vše doplnit
vlastním (pilotním) zpracováním dat.

Struktura a rozsah BP
• Titulní strana: povinné záhlaví - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav
pro životní prostředí, níže - program a obor studia, uprostřed - název práce, níže - jméno
zpracovatele, školitele, dole - rok a měsíc odevzdání.
• Prohlášení: student svým podpisem stvrdí prohlášení, že BP vypracoval samostatně s použitím
literatury, a že předložená tištěná verze BP je totožná s elektronickou verzí vloženou do SIS.
• Úvod (představení problému, o němž práce pojednává);
• Vlastní analýza problému ve formě literárního přehledu (shrnutí literárních poznatků, konfrontace
různých pohledů pro a proti) upozornění na případné nedostatky studií, na závěr zdůraznění
nosných literárních informací;
o možné cesty vlastní (budoucí) diplomové práce (detailní rozbor metodiky, návrh způsobů
pozorování, měření, způsob hodnocení, potenciální problémy a omezení). Nebo:
o (případné) vlastní měření, pozorování, výpočty a jejich zhodnocení (diskuse), pokud se
jedná o přípravu diplomového tématu i výchozí body pro další (diplomovou) práci;
• Seznam literatury (dostatečný počet pramenů, zejména z mezinárodních zdrojů)
• Přílohy (tabulky, obrázky - pokud jsou důležité pro lepší pochopení textové části)

Formáty
Doporučený rozsah je 20 – 30 stran, řádkování 1,5, typ písma 12 bodů, okraje stránky 2,5 cm u hřbetu,
ostatní okraje 2cm.
Vazba - termovazba nebo tvrdé desky, formát (A4)
Bakalářská práce se odevzdává ve stanovených termínech ve dvojím identickém vyhotovení na
sekretariát ústavu a zároveň student sám podá BP elektronicky v pdf formátu prostřednictvím
SIS. Datum odevzdání tištěné verze bude zaznamenán a stvrzen podpisem studenta na
sekretariátě.
Veškeré další podrobnosti o obsahu, formě a uspořádání podá přirozeně vedoucí práce.

