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Vážené studentky, vážení studenti 

katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, 

 

termíny odevzdání prací pro jarní obhajoby 2021/2022 byly stanoveny na: 

22. 4. 2022 do 12 hodin pro diplomové a závěrečné práce učitelských i neučitelských studij-

ních programů/oborů (včetně doplňujícího studia) 

6. 5. 2022 do 12 hodin pro bakalářské práce učitelských i neučitelských studijních progra-

mů/oborů 

Vzhledem k příznivé epidemické situaci a zrušení hygienických opatření dojde k odevzdání prací 

klasickou formou – odevzdávat budete elektronickou i tištěnou verzi práce. Při odevzdání věnujte 

prosím pozornost následujícím bodům: 

 

1. Bakalářskou, diplomovou či závěrečnou práci odevzdejte nejprve elektronicky v SIS (dle pokynů 

studijního oddělení). Prosím, začněte práci nahrávat s dostatečným předstihem, nějakou dobu trvá, 

než proběhne 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.  

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 samotné pracovně není mnoho místa, proto po-

kud 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, popř. chybějící anglický název). Tím předejdeme zbytečnému zdržo-

vání s formálními nedostatky. 



 

 

  Přírodovědecká fakulta UK 

  PhDr. Martina Tůmová 

   

adresa: Albertov 6, 128 00  Praha 2  telefon: 221 951 111 e-mail: martina.tumova@natur.cuni.cz 

ičo: 00216208, dič: CZ00216208 fax: 221 951 125 web: www.natur.cuni.cz 

 

2 

4. V případě, že odevzdáte práci v pracovně přímo mě osobně, nebude po vás vyžadováno předlože-

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

stav práce v SIS zkontroluji. A dále zodpovím všechny Vaše dotazy. 

 

Bakalářské, diplomové a závěrečné práce budu osobně vybírat v následujících termínech: 

12. 4. od  14 do 16 hodin 

13. 4. od 10 do 12 hodin 

19. 4. od 10 do 12 hodin 

21. 4. od 11 do 17 hodin 

22. 4. od 9 do 12 hodin 

25. 4. od 10 do 12 hodin 

28. 4. od 14 do 16 hodin 

3. 5. od 10 do 12 hodin 

5. 5. od 11 do 17 hodin 

6. 5. od 9 do 12 hodin 

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

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

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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