
Bakalářská práce v oboru Historie se zaměřením na vzdělávání maior: 

 

Souhrnné informace k zadávání, přípravě a obhajobě bakalářské diplomové práce pro 

obor Historie se zaměřením na vzdělávání maior: 

 

1. Studující HIV maior jsou kmenoví studenti na Pedagogické fakultě UP, proto pro ně 

platí termíny platné na PdF, nikoli termíny spojené se zadáváním a odevzdáním 

bakalářské diplomové práce na FF. 

2. Mají ovšem možnost si zvolit, zda budou psát bakalářskou diplomovou práci na KHI 

FF nebo případně u některých kolegů z Katedry společenských věd (KVS) PdF. 

3. Zadání práce do Stagu se řídí pravidly platnými na PdF. 

4. Na KHI se nevypisují témata bakalářských diplomových prací, student/ka osloví 

potenciální/ho vedoucí/ho, konzultuje s ním zadání a poté průběžně i práci. 

5. Předměty spojené s přípravou bakalářské diplomové práce: 

a. studenti HIV maior musí splnit diplomový modul na KHI. Ten se skládá z 

jednoho semináře v LS 2. ročníku (garant doc. Stejskal) a pak volitelných 

předmětů z nabídky KHI. Diplomový seminář k bakalářské práci 

(KHI/YBS2) je součástí diplomového modulu (povinně volitelné – 

doplňující) a jeho splnění je vázáno na to, že bakalářská práce vzniká na 

katedře historie. 

POZOR! Studenti a studentky HIV maior, kteří do prvního ročníku 

nastoupí v akademickém roce 2022/23, musí splnit diplomový modul na 

KHI, skládající se z jednoho diplomového semináře k bakalářské práci 

(KHI/YBS2), který probíhá v ZS 3. ročníku.  

b. Dále si zapisují na KVS kurz Praxe k bakalářské práci, který garantuje a 

uznává dr. Kopeček na konci 3. ročníku před uzavřením studijních povinností 

na základě toho, že bakalářská diplomová práce je těsně před finalizací 

c. Pokud píší práci u vedoucího na KHI, zapisují si kurz Obhajoba bakalářské 

práce (KHI/BCDP), za který je 0 kreditů. Pokud píší práci u vedoucího na 

KVS, zapisují si kurz Obhajoba kvalifikační práce (KVS/BKV@). 

6. Bakalářskou diplomovou práci student fyzicky obhajuje na té katedře, na které působí 

vedoucí jeho práce. 

7. Kontaktní osoba pro jakékoliv dotazy a řešení problémů na PdF je PhDr. Pavel 

Kopeček, Ph.D. z Katedry společenských věd (kopecekp@pdfnw.upol.cz). 


