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Vážené studentky, vážení studenti 

katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, 

 

termín odevzdání bakalářských, diplomových a závěrečných prací pro zimní obhajoby 2020/2021 byl 

stanoven na: 

11. 12. 2020 do 16 hodin pro učitelské i neučitelské studijní programy/obory (včetně doplňují-

cího studia) 

Epidemická situace vypadá poměrně příznivě, proto by k odevzdání prací mělo dojít klasickou formou 

– odevzdávat budete nejen elektronickou, ale i tištěnou verzi práce. V souvislosti s nutným dodržová-

ním hygienických opatření bych vás však chtěla poprosit o následující: 

 

1. Bakalářskou, popř. diplomovou práci odevzdejte nejprve elektronicky v SIS (dle pokynů studijního 

oddělení). Prosím, začněte práci nahrávat s dostatečným předstihem, nějakou dobu trvá, než pro-

běhne kontrola formátu pdf/A. Poté teprve odevzdání práce definitivně odkliknete. 

Při správném odevzdání práce vám přijde automatický e-mail ze SIS. To je teprve pokyn pro vás, že 

práce je v pořádku odevzdána a můžete donést tištěnou verzi.  

Závěrečné práce doplňujícího pedagogického studia se samozřejmě v SIS neodevzdávají. Elektronic-

kou verzi práce (ve formátu pdf) zašlete prosím nejpozději v den odevzdání garantce studijního pro-

gramu paní doc. Řezníčkové a mě v kopii. 

2. Dva výtisky bakalářské, diplomové nebo závěrečné práce doneste přímo mě do kanceláře č. 223C 

u sekretariátu katedry ve 2. patře na Albertově 6. V předsálí sekretariátu a mé pracovny budou připra-

veny dezinfekce na ruce, pokud byste je potřebovali použít. V samotné pracovně není mnoho místa, 

proto pokud uvidíte, že někdo před vámi práci odevzdává, počkejte prosím v předsálí. 

3. Předem si ale zkontrolujte, zda máte podepsaná prohlášení v obou výtiscích práce a také správ-

nost titulní strany práce (upozorňuji zejména na častou chybu – název naší univerzity je Univerzita 

Karlova – bez dodatku v Praze). Tím předejdeme zbytečnému zdržování s formálními nedostatky. 
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4. V případě, že odevzdáte práci v pracovně přímo mě osobně, nebude po vás vyžadováno předlo-

žení potvrzovacího e-mailu ze SIS, že jste práci v pořádku odevzdali elektronicky. Rovnou před Vámi 

stav práce v SIS zkontroluji.  

U závěrečných prací doplňujícího studia potvrdím, zda jsem obdržela elektronickou verzi e-mailem. 

 

5. Nakonec ráda zodpovím vaše veškeré dotazy. A tím bude vše hotovo.  

 

Vzhledem k omezenému provozu katedry budu vybírat bakalářské, diplomové a závěrečné 

práce v následujících termínech: 

1. 12. od 9 do 14 hodin 

4. 12. od 9 do 11 hodin 

9. 12. od 10 do 15 hodin 

11. 12. od 9 do 16 hodin 

 

Pokud se chystáte odevzdávat práci mimo uvedené termíny, popř. máte jakýkoliv problém a nemů-

žete s prací osobně přijít, dejte mi prosím vědět. Individuálně se domluvíme na řešení. 

Na jiném řešení je rovněž možné se domluvit v případě, že nejsou ve vámi dostupné vzdálenosti ote-

vřena tisková a knihařská centra a výtisky práce tudíž nemůžete nechat zpracovat.  

I v těchto případech mě přímo kontaktujte e-mailem na martina.tumova@natur.cuni.cz nebo ve výše 

uvedených časech i na telefonu 221 95 1382. 

 

Přeji vám mnoho energie k dokončování vašich prací a těším se při jejich odevzdání na viděnou. 

Děkuji za spolupráci. 

PhDr. Martina Tůmová 
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