
Vážené kolegyně a kolegové, 
 
v brzké době Vás začnou oslovovat studenti 2. ročníků UPVOV a UOP (někteří to již udělali) 
ohledně vedení bakalářských prací. Vzhledem k tomu, že letos je téměř 90 studentů (!) v 
rámci obou studijních oborů, kvóty pro vedení prací budou muset být na jednotlivce vyšší 
než loni. Klíč k rozdělení prací je následující: 

 Každý z Vás bude vést max. 3 studenty z UOP. Rád bych se tím vyhnul stížnostem na 
to, že někdo vede jen studenty UOP, což bývá vnímáno jako o něco jednodušší, než u 
studentů UPVOV. Já nehodlám řešit, zda to je subjektivní, či objektivní důvod. Letos 
proto každý max. 3 studenty, ať je to spravedlivé. Kdo se ovšem vedení studentů UOP 
bude chtít vzdát na úkor vedení dalších prací z UPVOV, není problém, domluvte se 
mezi sebou. 

 Ti z Vás, co mají plný úvazek povedou dále max. 6 studentů z UPVOV, celkem tedy 
(mimořádně) budou vést max. 9 nových prací.  

 Ti z Vás, co mají zkrácený úvazek (jedno jakým způsobem, abych předešel 
případným dotazům), si ke 3 studentům z UOP přidají ještě 2 studenty z UPVOV, 
celkem tedy budou vést max. 5 nových prací.  

Počítejte s tím, že kapacitu určitě naplníte, že studenty budete muset odmítat. Pokud někdo 
bude chtít vést více prací, není problém, ale dejte mi prosím vědět. 
 
Nyní k praktické stránce věci. Studenti by Vás měli nejprve oslovit s již připraveným 
tématem bc. práce (často např. v podobě komentované hrubé osnovy bc. práce). Neměli by 
jako první věc udělat to, že se bez jakékoliv předchozí konzultace s Vámi připíší k nějakému 
Vašemu tématu. Pokud to nastane, záleží na Vás, jak se k tomu postavíte. Já to řeším např. 
tím, že téma v UISu zamítnu a do komentáře napíšu důvody (tedy, že "netuším, o co jde", že 
bych to rád nejdříve zkonzultoval atd.). Až se se studentem domluvíte, student se může 
zapsat (nebo ho můžete k tématu zapsat Vy) a Vy následně vytvoříte zadání v UISu. Zadání se 
bude podepisovat až bude zrušena karanténa a studenti budou moct opět chodit na 
univerzitu. 
 
Pokud budete mít už naplněnou kapacitu, doporučtě studentovi vedoucího práce, který se 
zabývá podobným tématem. Pokud ani ten ho nebude moct z kapacitních důvodů přijmout, 
student by měl mít v záloze další, odlišné téma. Byli na to připravováni. 
 
Až začnete se studenty řešit první kroky v rámci zpracování teoretické části bc. práce (tedy 
po jejich zapsání k tématu a vytvoření zadání), nezapomeňte je prosím informovat o soutěži 
Karla F. E. rytíře Kořistky. 
 
Kdyby bylo cokoliv nejasného, neváhejte se na mě obrátit. 
 
Díky za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
Michal Šimáně 


