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V Brně, říjen 2020 

 

 

 

 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

děkuji Vám za ochotu vést závěrečnou práci (ZP) studenta/ky oboru, který garantuje Oddělení 

fyziologie a imunologie živočichů (OFIŽ) Ústavu experimentální biologie (ÚEB) Přírodovědecké 

fakulty MU. Jako externího školitele bych Vás rád informoval o skutečnostech a krocích externího 

vedení.  

Jako odpovědná osoba nebo konzultant bývá ustanoven už při zadávání některý z pracovníků OFIŽ 

(asistuje při zakládání tématu v ISu, konzultuje formální náležitosti práce atp.). Vedoucí ZP se 

pokud možno účastní prezentací svého studenta na odborných seminářích. Platí, že bakalářské práce 

(BP) jsou zadávány jako kompilační. Ve výjimečných případech, kdy to charakter tématu umožňuje 

a je to účelné např. pro přijetí do soutěže prací, lze v práci prezentovat i vlastní výsledky. Část 

týkající se experimentální práce musí ale být zařazena v příloze práce a pro zajištění srovnatelnosti 

prací v rámci státní zkoušky nebude předmětem hodnocení u obhajoby. Diplomová práce (DP) musí 

mít experimentální charakter a musí obsahovat studentovy vlastní výsledky.  

Témata, vhodnost jejich zaměření a zabezpečení jsou posuzována na schůzi OFIŽ (zpravidla 

začátkem listopadu) a schvalována garantem programu a vedoucím ÚEB. V úvahu se bere m.j. co 

konkrétně bude nového proti minulým tématům, jak řešený problém zapadá do fyziologického / 

imunologického / vývojově biologického zaměření pracoviště, jaká je historie spolupráce s daným 

externím pracovištěm atd. Návrhy témat můžete vkládat do agenty Rozpisy prací 

https://is.muni.cz/auth/rozpis/index po celý rok. Pokud nemáte přístup do ISu, pošlete prosím název 

svého tématu na adresu vacha@sci.muni.cz a téma Vám bude založeno a Vy jej poté budete moci 

doplnit o další nutné informace. V zadání by měly být přesně specifikovány cíle, rámcový postup, 

metody, časový harmonogram a doporučená literatura, jazyk práce (čeština, slovenština, angličtina). 

Pro BP najdete odkaz zde: 

https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1431;obdobi=7005;tema=327236;balik=29838 a pro 

DP zde: https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1431;obdobi=7005;tema=327236;balik=29839  

Termíny pro rok 2020 jsou tyto: 

Vedoucí práce: 

- nejprve vloží do ISu do Rozpisu témat oficiální zadání práce, může přiřadit konkrétního studenta. 

https://is.muni.cz/auth/rozpis/index
mailto:vacha@sci.muni.cz
https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1431;obdobi=7005;tema=327236;balik=29838
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termín: kdykoliv během roku až do 31. 10. 2020, pak se vkládání uzavře. Ve výjimečných případech lze s 

novým tématem kontaktovat garanta doc. Váchu (vacha@sci.muni.cz), nejpozději však do 10.11.2020 

- po schválení tématu garantem v ISu provede: 1) Potvrzení tématu k obhajobě (vedoucím), 2) Potvrzení 

přihlášení studenta k tématu (vedoucím) termín: 15.11.2020 - 30. 11. 2020 

Garant programu/oboru: 

- schválí vložená zadání prací, v případě nejasností komunikuje s vedoucím.   Termín: 1. 11. – 14. 11. 2020 

Student: 

- přihlašuje se k tématu nebo ho může přiřadit vedoucí Termín: bez omezení  

- Po schválení tématu garantem v ISu Student vyjádří souhlas se zadaným tématem tím, že v ISu provede 

Potvrzení přihlášení k obhajobě. Termín: 15.11.2020 - 30. 11. 2020 

 

Studenti jsou informováni o požadavcích na jejich závěrečnou práci v tomto materiálu (Zásady 

zpracování závěrečných prací, https://www.sci.muni.cz/ofiz/vyuka/informace-pro-vedouci-a-

oponenty/), který může posloužit pro orientaci i Vám.   

Bakalářskou i diplomovou práci při obhajobě posuzuje kromě vedoucího i oponent. Oba se účastní 

obhajoby práce. Pokud je vedoucí externí, oponentem bývá zaměstnanec OFIŽ. Školitel může 

vhodného oponenta navrhnout z jakéhokoliv pracoviště, vždy je ale na garantovi oboru, resp. 

komisi pro SZ, aby oponenta dané práce určila. Při celkovém hodnocení u obhajoby je přihlíženo k 

oběma posudkům, kvalitě prezentace a reakcím na dotazy. Výslednou známku stanoví komise. 

 

 

Na závěr Vám děkuji za vedení studenta/ky a přeji dobrou spolupráci k všestranné spokojenosti. 

S díky a pozdravem, 

               doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.  

         garant programu   
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