Směrnice rektora 3/2009
Zadávání bakalářských prací
Bakalářská práce na oborech Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk se zadává ve
4. semestru studia oboru.
Student volí téma z disciplín na oborech studovaných, a to ze seznamu témat bakalářských prací
vypsaných na návrh vedoucích příslušných kateder rektorem, nebo na základě samostatně
vybraného tématu, které podléhá schválení vedoucím příslušné katedry a rektorem.
Témata bakalářských prací rektor vypisuje/schvaluje nejpozději do konce zimního zkouškového
období druhého roku studia. Student si volí téma nejpozději v průběhu prvních čtyř týdnů letního
semestru druhého roku studia. Zadání bakalářské práce (vypracované vedoucím bakalářské práce
na příslušném formuláři) je předloženo rektorovi ke schválení nejpozději měsíc před ukončením
letního semestru druhého roku studia (konkrétní termíny jsou v každém školním roce
aktualizovány směrnicí rektora).
Bakalářská práce nemusí přinášet nové poznatky, jejím cílem je především prokázat (a) dobrou
orientaci v daném tématu (shrnutím jeho zpracování v odborné literatuře a/nebo vlastním
výzkumem a/nebo v praktické aplikaci získaných vědomostí a dovedností), (b) schopnost
formulovat kultivovaný odborný text, (c) schopnost náležitě pracovat s odbornou literaturou,
resp. prameny.
Rozsah bakalářské práce je stanoven na minimálně 35 stran (1 strana = 1 800 znaků) vlastního
textu (bez titulních stran, příloh, atd.). Bakalářská práce musí obsahovat: obsah, anotaci (česky
a anglicky), klíčová slova (česky a anglicky), seznam použité literatury, poznámkový aparát, příp.
ještě přílohu/přílohy a poděkování vedoucímu práce. Na samostatném listu (umístěn je za
titulním listem) musí být uvedeno prohlášení autora o původnosti práce opatřené podpisem
(doporučená formulace: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval/a samostatně a pouze
s využitím uvedené odborné literatury a dalších zdrojů).
Titulní list bakalářské práce musí obsahovat následující údaje: (a) název vysoké školy a katedry,
na níž je práce podávána, (b) název studijního programu a studijního oboru, (c) označení druhu
závěrečné práce, (d) jméno autora práce, (e) název práce v češtině a v angličtině, (f) jméno
vedoucího práce, (g) rok podání práce (vzor titulního listu je k dispozici v IS).
Bakalářská práce se odevzdává spolu s přihláškou k bakalářské státní zkoušce na katedře, kde
byla zadána, a to ve dvou vytištěných a svázaných exemplářích a v elektronické podobě na CD
romu ve formátech PDF a DOC (celý text práce včetně příloh vždy v jednom souboru). Termíny
odevzdání bakalářských prací budou v každém školním roce stanoveny směrnicí rektora
nejpozději do poloviny října. Oponenta bakalářské práce stanoví rektor na základě návrhu
vedoucího příslušné katedry. Posudky bakalářských prací se vypracovávají písemně; studentovi
budou k dispozici 10 dnů před termínem obhajoby.
Obhájené bakalářské práce budou pracovištěm AKCENT College, na němž byly obhájeny,
odevzdány do knihovny AKCENT College ke zpracování, jeden tištěný exemplář (a elektronická
verze) pak budou archivovány v knihovně, druhý tištěný exemplář bude předán katedře, na níž
byla práce podána.
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