PRŮVODCE ZÁVĚREM BAKALÁŘSKÉHO
STUDIA

1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Proces zpracování bakalářské práce („BP“) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač
může volit mezi tématy, která na ISISu („systém“) vypsali jednotliví učitelé katedry, nebo může
prostřednictvím ISISu navrhnout vlastní téma buď konkrétnímu vyučujícímu (v souladu s jeho
odbornou specializací) nebo na adresu KBP (kde se navrženého tématu může ujmout učitel,
který o ně bude mít zájem). [Portál studenta  Rozpisy témat  Témata k závěrečným
pracím]. Pokud se na určité téma v ISISu přihlásíte, vyučující, který dané téma vypsal, vám
prostřednictvím systému spolupráci potvrdí nebo zamítne. V případě pozitivní reakce se učitel
stává vedoucím vaší BP.
Výběr tématu je vhodné dobře promyslet a s dostatečným časovým předstihem kontaktovat
učitele (mail, návštěva v konzultačních hodinách), který dané téma nabízí nebo jste si ho zvolili
pro spolupráci na vlastním tématu, a konzultovat s ním svou představu o zvoleném tématu a
způsobu jeho zpracování.
Krokem, který vede k formálnímu zahájení zpracování BP, je vyplnění formuláře Zadání
bakalářské práce v ISISu. Formulář na základě potvrzeného tématu vloží do systému vedoucí
bakalářské práce. Vložené zadání podmiňuje realizaci dalších formálních kroků souvisejících
s bakalářskou prací (vložení hotové práce do systému, přihlášení k obhajobě apod.)
Dále je potřeba formulář vytisknout, podepsat i vedoucím práce a odnést na sekretariát
katedry.
KDY SI ZAPSAT BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ?
Bakalářský seminář musí posluchač absolvovat výhradně na katedře, která garantuje jeho
studijní obor. Úspěšné absolvování semináře je podmínkou přihlášení k obhajobě bakalářské
práce. Seminář je věnován metodice zpracování BP a má studentům poskytnout základní
vodítko k tvorbě odborného textu. Je tedy vhodné zapsat si jej v situaci, kdy už víte, čím se

chcete v práci zabývat, jaký námět budete řešit a kdy plánujete ukončení bakalářského stupně
studia (Pozor: jeden semestr - zejména pokud v něm plníte i běžné studijní povinnosti - k
vytvoření BP obvykle nestačí!).
KDY A JAK HOTOVOU BAKALÁŘSKOU PRÁCI ODEVZDAT?
Minimální rozsah bakalářské práce je 30 normovaných stran. Podoba úvodních stránek je
upravena Přílohou 1 Vyhlášky děkana fakulty (Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví )
- část Bakalářská práce (viz web FFÚ, rubrika Studium→Předpisy). Formálním prvkům BP
(formátování textu, použití ilustračních prvků, citační zvyklosti, seznam zdrojů, odkazy v textu,
poznámkový aparát apod.) je věnována pozornost na metodickém bakalářském semináři.
Bakalářská práce je standardně předkládána v českém jazyce. Pokud máte zájem vytvořit ji
v jiné jazykové verzi (v tomto případě je třeba doprovodit bakalářskou práci anotací v češtině),
musíte požádat o souhlas vedoucího své práce, dále zaslat žádost na studijní oddělení a čekat
na vyjádření paní proděkanky a pana děkana. Bakalářskou práci posluchač odevzdá vložením
na ISIS v elektronické podobě (formát PDF), jeden výtisk tištěné verze práce (v pevné nebo
kroužkové vazbě) spolu s vytisknutou stránkou (print scr.) z ISISu, že práce byla řádně vložena,
je třeba předat do data uvedeného v tabulce s termíny zkoušek a obhajob na stránkách katedry
– Informace o termínech
JAKÝ VÝZNAM MÁ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE?
Hodnocení vaší bakalářské práce bude zpracováno na KBP na základě organizačních pokynů
vedoucí katedry. Posudek oponenta, kterého stanoví vedoucí katedry, budete mít k dispozici
před termínem obhajoby na ISISu. Hodnotitel musí v posudku formulovat:


doporučení práce k obhajobě



návrh klasifikace



otázky (obvykle 2-3) do diskuze v průběhu obhajoby.

Na základě platných předpisů můžete svou práci obhajovat i v případě, že ji hodnotitel
v posudku k obhajobě nedoporučí, resp. pokud navrhne klasifikovat práci stupněm
„nevyhověl“.
Položené otázky jsou pro vás výhodou. Můžete si totiž dokonale připravit odpověď, a okouzlit
tak zkušební komisi .

2. OBHAJOBA
JAK SE PŘIHLÁSIT NA OBHAJOBU BP?
Přihlásit se na obhajobu můžete v systému ISIS [Portál studenta  Mimosemestrální kurzy],
kde si najdete kurz označený jako DIP_B – vypisuje Lucie Večeřová
Pokud na práci již pracujete tak se na termín přihlaste jakmile bude vypsán a nečekejte,až
budete mít práci zcela hotovou. Samozřejmě vedoucí práce musí být seznámen s datem
termínu obhajoby a musí Vám datum schválit.

KDE NAJDU TERMÍNY OBHAJOBY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE?
Termíny naleznete na stránkách Katedry bankovnictví a pojišťovnictví v části [Státní závěrečné
zkoušky Základní informace a Informace o termínech].
Obhajoby bakalářských

prací a

státní bakalářské

zkoušky

probíhají

v

souladu

s harmonogramem školního roku a jsou standardně organizovány v únoru, červnu a začátkem
září.
V bakalářském stupni je obvyklé skládat státní zkoušku a obhajovat práci v jednom termínu,
platné předpisy ale umožňují i rozložení závěrečného bakalářského řízení do dvou termínů
(tzn., že např. v únoru složíte státnici a v červnu už „jen“ obhájíte práci).
JAK PROBÍHÁ OBHAJOBA BP?
Obhajoba bakalářské práce probíhá před státní zkušební komisí skládající se minimálně ze
dvou členů, kteří jsou k tomu oprávněni na základě jmenování děkanem fakulty (vedoucí práce
může, ale nemusí být členem zkušební komise).
Pokud posluchač ve stejném termínu obhajuje BP i skládá státní bakalářskou zkoušku, dá mu
obvykle předseda zkušební komise možnost zvolit si pořadí obou částí.
Nelekejte se, pokud vám do připraveného projevu některý ze členů zkušební komise vstoupí
dotazem či doplněním. Chápejte to jako projev zájmu o téma a vaši práci .
Rozprava o bakalářské práci, jejíž průběh určuje předseda státní zkušební komise, samozřejmě
obsahuje i vaši reakci na otázky položené členy komise či formulované v posudku.
Hlasování o hodnocení bakalářské práce probíhá neveřejně (všichni přítomní - kromě členů
komise - opustí danou místnost) a v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEÚSPĚCHU?
Tuto eventualitu si samozřejmě nepřipouštíme, protože k obhajobě přistupujeme dokonale
připraveni a vybaveni jen zdravě motivující trémou v přiměřeně malém množství .
Pokud by se vám i přesto nepodařilo u obhajoby uspět, rozhodne komise o tom, zda při příští
– opravné – obhajobě můžete předložit přepracovanou verzi své práce nebo jestli musíte
vypracovat práci novou na nové téma (opakovat můžete obhajobu nejdříve po třech měsících
od data neúspěšného pokusu).

3. STÁTNÍ BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
JAK A KDY SE PŘIHLÁSIT NA STÁTNÍ BAKALÁŘSKOU ZKOUŠKU?
Na státní bakalářskou zkoušku (SBZ) se můžete přihlásit, pokud získáte v souhrnu 174 kredity
v předepsané struktuře. Přihlásíte se v systému ISIS [Portál studenta  Mimosemestrální
kurzy]. SBZ zde najdete pod označením BAP. Poté v části [Portál studenta  Přihlašování na
zkoušky] naleznete termíny SBZ. Termíny jsou rovněž uvedeny na webu katedry v části [Státní
závěrečné zkoušky  Základní informace a Informace o termínech].

CO JE OBSAHEM STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY?
K přípravě na státnici můžete využít tématické okruhy k SBZ, které najdete na webu katedry.
Obsahu těchto okruhů odpovídají zkušební otázky, z nichž jednu si vyberete. Komise vám dá
dostatek času na přípravu, takže máte možnost si svou odpověď dokonale promyslet,
strukturovat, zachytit vazby na související témata, prostě vyčerpávajícím způsobem celý
problém obsáhnout. Nezapomínejte, že jste u závěrečné státnice, kde je třeba přesvědčit o
„souborné“ znalosti problematiky .

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD NEUSPĚJI?
Tahle poznámka je určitě nadbytečná , takže jen pro úplnost:
Podle platných studijních předpisů má posluchač možnost SBZ jednou reprobovat (opakovat);
hodnocení 4+ není u této zkoušky přípustné. Opakovat můžete státnici nejdříve 1 měsíc od
posledního termínu. Pokud budete obě části závěrečného bakalářského řízení absolvovat
v jednom termínu, opakovat budete pouze tu část, v níž jste neuspěli. Student sice ztrácí
příslušný počet kreditů, ale ten se mu obnoví po úspěšně složené opravné zkoušce.

