Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie
o požadavcích na bakalářské práce
v bakalářském studijním programu Geologie
I. Úvodní ustanovení
1)
Tento předpis se týká bakalářských prací (dále jen BP) vypracovávaných v rámci
předmětů uvedených ve Studijním informačním systému (dále jen SIS) pod kódem
MG400BPG Bakalářský projekt z geologie a MG400BPU Bakalářský projekt z geologie
(zaměření na vzdělávání).
2)
Obecná pravidla pro odevzdávání, evidenci a zveřejňování závěrečných prací na
Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze upravuje Opatření děkana č. 16/2010
v platném znění, které je nadřazeno této vyhlášce.
II. Přihlášení k bakalářské práci
1) Za vypsání vhodných témat BP odpovídají ředitelé ústavů v součinnosti s garanty
studijních programů a odborů a vedoucími práce v souladu s Opatřením děkana č. 16/2010.
Témata (zvláště v případě hraničních mezioborových témat) schvalují garanti oborů, tak aby
odpovídala zaměření a náročnosti daných oborů.
2)
Student je povinen se do stanoveného termínu přihlásit k tématu BP v SIS. Termín
přihlášení k BP je pro konkrétní školní rok určen garantem programu, vychází
z harmonogramu školního roku a je stanoven v rámci zimního semestru 3. úseku studia.
Spolu s popisem postupu přihlášení se k BP jsou tyto termíny publikovány na stránkách
Studijního oddělení v rámci „Sdělení proděkanky a studijního oddělení“.
III. Náležitosti bakalářské práce
1) BP je primárně rešeršní, může však obsahovat i výsledky vlastního terénního nebo
laboratorního výzkumu. To znamená, že kompilační část je povinná, musí být součástí každé
BP a je hlavním plnohodnotným obsahem celé BP. Vlastní výzkum není povinný, nesmí být
jedinou součástí BP a nesmí zvýhodňovat BP oproti čistě kompilační formě při klasifikaci.
2) BP musí vycházet nejméně z 20 řádně citovaných publikací (literární zdroje, mapy a
databáze) tištěných; v případě elektronických literárních zdrojů se do stanoveného počtu
zahrnují recenzované elektronické časopisy a knihy. Z tohoto počtu alespoň 10 publikací musí
být cizojazyčných.
3) BP je původní práce, obsahující převážně původní texty. Musí obsahovat vlastní
zhodnocení zpracované problematiky. Autor tedy musí vyjádřit svůj postoj k dané
problematice a kriticky zhodnotit publikované údaje. Práce nesmí obsahovat rozsáhlé pasáže
doslovně citované nebo přeložené z literárních zdrojů, i když jsou správně citovány. Doslovné
citace je nutné uvádět v uvozovkách.
4) Student vypracovává BP podle pokynů vedoucího práce, případně konzultanta.

5) BP musí mít rozsah minimálně patnáct (od školního roku 2013/2014 dvacet) a neměla by
přesáhnout padesát normovaných stran strojopisu (tj. 1800 znaků vč. mezer na stranu)
odborné textové části. Do odborné textové části se započítávají všechny kapitoly od úvodu po
použitou literaturu včetně obrázků v textu a také případné textové nebo tabulkové dodatky.
Naopak se do rozsahu nezapočítává úvodní strana, prohlášení autora/autorky, obsah,
poděkování, celostránkové obrazové fototabule a jejich vysvětlivky. Odborná textová část
musí obsahovat především psaný text. Tabulky, obrázky a další přílohy musí být obsaženy ve
priměřeném množství.
6) BP musí obsahovat titulní list podle vzoru v Příloze 1 a prohlášení autora/autorky BP podle
vzoru v téže příloze (příloha č. 1 k Opatření děkana č. 16/2010).
7) BP musí být svázána v pevné vazbě. To znamená, že musí být svázána tak, aby nebylo
možné volně měnit listy nedestruktivním způsobem.
8) BP se musí tematicky vztahovat ke geologii (včetně didaktiky geologie), tzn. k některé ze
specializací, které spadají pod geologické vědy v rozsahu činnosti odborných geologických
pracovišť v ČR a v EU, teoretických i aplikovaných. Pro řešené téma také musí být hlavními
informačními zdroji vědecké publikace s geologickou tématikou, např. časopisy řazené
v rámci mezinárodních databází do některé z kategorií geologických oborů, knižní publikace
geovědních řad (a to i v případě prací zaměřených na popularizaci geologie); v případě BP
s didaktickým zaměřením i specializované knižní publikace a časopisy z oborů pedagogiky a
didaktiky.
9) BP musí po obsahové i formální stránce vyhovovat standardům odborných
geologických publikací, u didaktických i odborných didaktických, případně pedagogicky
zaměřených BP publikacím v těchto oborech a dále musí být ve shodě s univerzitními a
fakultními předpisy o závěrečných pracích.
10) BP se odevzdává v elektronické i tištěné podobě v souladu s Opatřením děkana č.
16/2010. Místo a termín odevzdání práce jak v elektronické tak tištěné podobě je určeno pro
konkrétní školní rok vyhláškou garanta příslušného studijního oboru v souladu
s harmonogramem školního roku. Vyhláška je publikována na Úřední desce fakulty v sekci
Student/Termíny státních zkoušek.
11) Elektronická verze BP zveřejněná prostřednictvím SIS a tištěná kopie musí být v plné
vzájemné shodě.
IV. Obhajoba práce
1)
Obhajoba je nedílnou součástí BP a je součástí jejího hodnocení. Student se
k obhajobě přihlašuje v souladu s Opatřením děkana č. 16/2010 dle pokynů ve Vyhlášce
garanta pro konkrétní školní rok (viz čl. III odst.10 této vyhlášky).
2) Obhajoba probíhá před nejméně tříčlennou zkušební komisí. Student v rámci obhajoby
prezentuje hlavní myšlenky a závěry BP a reaguje na připomínky oponenta a vedoucího
práce.

V. Závěrečná ustanovení
1) Nedodržení výše uvedených pokynů může být důvodem pro hodnocení BP jako
nevyhovující.
2) Detailní pokyny a pravidla pro vypracování a hodnocení BP v rámci jednotlivých
studijních oborů studijního programu Geologie mohou upravovat vyhlášky garantů
jednotlivých studijních oborů, příp. pokyny vydané na pracovišti (ústavu), kde je práce
zadána.
V Praze dne 28.2.2013
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
garantka bakalářského studijního programu Geologie

Příloha 1
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Studijní program: Geologie
Studijní obor:

Znak

Titul. Jméno, Příjmení

Název závěrečné práce (v ČJ)
Název závěrečné práce (v AJ)

Typ závěrečné práce
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce
Konzultant bakalářské práce:
Praha, RRRR

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a
všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část
nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, DD.MM.RRRR

Podpis

