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POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PODKLADU PRO ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
STUDENTA 
 

Studující vypracuje Podklad pro zadání bakalářské práce studenta podle šablony v systému IS 

STAG, a to teprve poté, co se předběžně dohodl/a s akademickým pracovníkem katedry dějin 

umění na vedení své práce a jejím tématu. Podklad obsahuje kromě záhlaví s identifikačními údaji 

části Zásady pro vypracování a Seznam doporučené literatury. 

 

Zásady pro vypracování: text má rozsah alespoň 8 řádků, jasně uvádí cíl práce, přehledně 

formuluje badatelskou otázku (badatelské otázky), metody a podstatné kroky pracovního 

postupu ad. Dále je povinně připojen následující text: 

 

Rozsah práce a její formální úprava se řídí Pokyny k vypracování bakalářské diplomové práce 

Katedry dějin umění FF UP, online zde: 

https://dejinyumeni.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/dvu/Studium/BDP.pdf 

Textovou část práce doprovodí obrazová příloha odpovídající kvalitou a rozsahem tématu práce 

(fotografie, plánová dokumentace, reprodukce dobových snímků a archivních materiálů apod.) 

s uvedením autorství a zdrojů. Tištěná verze práce včetně obrazových příloh se bude po 

obsahové stránce kompletně shodovat s digitální verzí, uloženou v systému STAG. 

 

Seznam doporučené literatury obsahuje alespoň 8 klíčových titulů relevantních z hlediska 

tematického zaměření a uplatněných výzkumných metod, primárně uměleckohistorických. 

Seznam může být podle potřeby rozšířen o výčet základních archivních fondů či jiných 

pramenných zdrojů, jejichž studium je pro dosažení cílů práce nezbytné. 

 

Studující vypracuje koncept Podkladu samostatně ve Wordu, následně ho předloží vedoucí/mu 

práce ke konzultaci. Teprve po schválení konceptu Podkladu vedoucí/m práce vloží studující 

zadání do IS STAG a předá dále ke schválení dle aktuálně platných pokynů děkanátu. Zadání 

podléhá schválení garanta studijního programu a vedoucího katedry. 

 

Vypracování a úspěšné vložení Podkladu do systému je podmínkou pro absolvování předmětu 

DVU/DMB2 Zadání bakalářské práce. Studující by měli absolvovat předmět nejpozději ve čtvrtém 

semestru studia. 
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