
TATO ZPRÁVA SE TÝKÁ STUDENTŮ: 
2. ROČNÍKU JABOKU 
ETF, KTEŘÍ SI V PŘÍŠTÍM ROCE CHTĚJÍ ZAPSAT DIPLOMNÍ SEMINÁŘ  
(v kombinovaném i denním studiu) 

 
Milé studentky, milí studenti, 
pokud patříte do skupiny studentů uvedené nad oslovením, jste povinni si v 
termínu od 30. března do 20. května 2016 zvolit, prokonzultovat a zapsat téma 
absolventské a/nebo bakalářské práce. Věnujte prosím pozornost celé této zprávě 
a respektujte následující pokyny: 

 
1. Učitelé vypisují nabídku témat v rozpisech. Přednostně vybírejte z vypsaných 
témat. 
Najdete je zde: 
Do 29. 3. Osobní administrativa → Studium → Rozpisy témat - 
příslušný balík 
Od 30. 3 do 20. 5. Osobní administrativa → Student - Přihlašování se k 
tématům/variantám z balíků témat 
V odůvodněných případech si téma můžete vymyslet sami a sami do ISu vložit (nápovědu 
naleznete po přihlášení v https://is.jabok.cz/ ) 
 
Studenti ETF mohou v uvedeném termínu podle různých kriterií vybírat témata práce i 
v SISu (po přihlášení do SISu zvolit „Témata prací (Výběr práce)“), bez přihlášení možno 
prohlížet zde. Pro výběr a zápis tématu platí totožné termíny, ale mírně odlišná pravidla, viz 
níže. 

 
2. V každém případě musíte (když si téma vybíráte ze seznamu nebo téma sami 
vymýšlíte) před zapsáním do ISu téma konzultovat s příslušným vedoucím práce, 
ideálně osobně. Pokud byste na konzultaci nepřišli, učitel téma v ISu nepotvrdí 
a ke konzultaci vás vyzve. 

 
3. Po konzultaci a schválení tématu, zaměření tématu vedoucím se k tématu 
zapište v ISu. Vedoucí práce dostane automaticky mail s žádostí o definitivní 
schválení tématu. Kontrolujte, zda vedoucí téma práce v ISu potvrdí, pokud ne, 
požádejte ho o to. Pokud nemáte téma potvrzené učitelem, není přihlášení platné 
a k tématu se může přihlásit další student. 

 
4. POZOR - Studenti 2. ročníku Jaboku, kteří si zároveň v příštím školním roce 
chtějí zapsat diplomní seminář ve studiu ETF si musí zapsat dvě práce, 
absolventskou i bakalářskou. Práce nesmí být shodné. 

 
5. Vedoucí práce může být interní učitel školy. Externí učitelé mohou práce vést 
jen když sami vypíšou témata. Vedoucím bakalářské práce může být pouze kmenový 
zaměstnanec UK ETF, nebo pracovník Jaboku a ETS vyučující v oboru PSP, mající alespoň 
ukončené magisterské vzdělání a případně další odborníci, jejichž výběr se řídí Opatřením 
děkana 6/2010, odst. 3. 

 
Studenti ETF mohou vyhledat téma práce, které odpovídá jejich oboru (PSP) v SISu UK 
ETF, případně podle jména vyučujícího, nebo zvolit téma vlastní. V SISu si vyberete téma a 
zaškrtnete. Jde pouze o předběžný zápis. S vedoucím uvedené práce si domluvte konzultaci a 

https://is.jabok.cz/
https://is.cuni.cz/studium/
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?fak=11270&amp;fulltext&amp;fulltext_kde%5b%5d=nazev&amp;skr&amp;skr_obhajeni&amp;dtyp&amp;kterep=all&amp;pocet&amp;f=find&amp;do=main
http://www.etf.cuni.cz/pisemky/pisemky-OD-6-10.pdf
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?fak=11270&amp;sekce&amp;ustav&amp;dobor=PSP&amp;vedouci&amp;stupr&amp;fulltext&amp;fulltext_kde%5b%5d=nazev&amp;skr&amp;skr_obhajeni&amp;dtyp&amp;kterep=all&amp;pocet&amp;f=find&amp;do=main&amp;f=Najdi
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?fak=11270&amp;sekce&amp;ustav&amp;dobor=PSP&amp;vedouci&amp;stupr&amp;fulltext&amp;fulltext_kde%5b%5d=nazev&amp;skr&amp;skr_obhajeni&amp;dtyp&amp;kterep=all&amp;pocet&amp;f=find&amp;do=main&amp;f=Najdi
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?fak=11270&amp;sekce&amp;ustav&amp;dobor=PSP&amp;vedouci&amp;stupr&amp;fulltext&amp;fulltext_kde%5b%5d=nazev&amp;skr&amp;skr_obhajeni&amp;dtyp&amp;kterep=all&amp;pocet&amp;f=find&amp;do=main&amp;f=Najdi


následně vyučujícího požádejte o „přidělení práce“ (potvrzení). Je-li u daného tématu více 
zájemců, snažte se vedoucího přesvědčit nejlepší argumentací. Chcete-li s některým 
vyučujícím domluvit vlastní téma, platí obdobný postup. Na webu ETF naleznete obecné 
informace, které se týkají absolventských prací, vkládání do SISu a zejména Manuál k 
formálním náležitostem. Naleznete zde i „Zásady pro zpracování výzkumu“, pokud se 
rozhodnete, že výzkum bude součástí Vaší bakalářské práce. 

 
Vám studentům i učitelům přejeme hodně dobré inspirace. 
Marie Ortová a Ladislav Beneš 

 
V Praze 22. 12. 2015 

http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html
http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html
http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html

