
Vyhláška garanta studijního programu Geologie 
o požadavcích na diplomové práce 

v navazujícím magisterském studijním programu Geologie 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1) Tento předpis se týká diplomových prací (dále jen DP) vypracovávaných v rámci 

předmětů uvedených ve Studijním informačním systému (dále jen SIS) s názvem 
Diplomový projekt. Je nezbytné, aby student měl zapsán tento předmět pod kódem, který 
je ve shodě se studijním plánem platným pro akademický rok, ve kterém zahájil studium. 
V opačném případě je třeba podat na studijní oddělení písemnou žádost o výměnu 
předmětu za předmět. Toto platí zejména pro studenty 1. ročníku navazujícího studia, kteří 
v akademickém roce 2012/2013 mají mít zapsán Diplomový projekt pod následujícími 
číselníky pracovišť: obor Geologie a obor Učitelství geologie, 400 – Geologická sekce; 
obor Aplikovaná geologie, 451 –  Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 
geofyziky, obor Geobiologie, 420 – Ústav geologie a paleontologie. 

2) Obecná pravidla pro odevzdávání, evidenci a zveřejňování závěrečných prací na 
Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze upravuje Opatření děkana č. 16/2010 
které je nadřazeno této vyhlášce. 

 
II. Přihlášení k diplomové práci 

 
1) Za vypsání vhodných témat DP odpovídají ředitelé ústavů v součinnosti s garanty 

studijních programů a oborů a vedoucími práce v souladu s Opatřením děkana č. 16/2010. 
Témata (zvláště v případě hraničních mezioborových témat) schvalují garanti oborů, tak 
aby odpovídala zaměření a náročnosti daných oborů. 

2) Student je povinen se do stanoveného termínu přihlásit k tématu DP v SIS. Termín 
přihlášení k DP je pro konkrétní školní rok určen garantem programu, vychází 
z harmonogramu školního roku a je stanoven v rámci zimního semestru 1. úseku 
navazujícího magisterského studia. Spolu s popisem postupu přihlášení se k DP jsou tyto 
termíny zveřejněny na stránkách Studijního oddělení v rámci „Sdělení proděkanky a 
studijního oddělení“.  

 
III. Náležitosti diplomové práce 

 
1) Student vypracovává DP podle pokynů vedoucího práce, případně konzultanta, a podle 

pokynů pracoviště (ústavu), kde je práce zadána, pokud byly stanoveny. 

2) DP je v navazujícím magisterském studijním programu založena na vlastním základním 
nebo aplikovaném výzkumu, při kterém uchazeč prokáže schopnost samostatně aplikovat 
znalosti získané během studia. Nedílnou součástí DP je český a anglický abstrakt 
v rozsahu maximálně jedné tištěné strany. Úvodní část DP má rešeršní (kompilační) 
charakter. Další části DP musí obsahovat metodiku, výsledky, diskusi, závěr a seznam 
použitých literárních a dalších (informačních) zdrojů. 

3) DP musí vycházet z dostatečného množství řádně citovaných literárních zdrojů, zejména 
tištěných časopiseckých a knižních publikací s důrazem na recenzovanou zahraniční 
literaturu. 



4) DP musí obsahovat vlastní interpretaci získaných výsledků a jejich kritické zhodnocení.  

5) DP musí mít rozsah minimálně 40 normalizovaných stran strojopisu (tj. 1800 znaků vč. 
mezer na stranu) odborné textové části. Do odborné textové části se započítávají všechny 
kapitoly od úvodu po použitou literaturu včetně obrázků v textu a také případných 
textových nebo tabulkových dodatků. Do rozsahu odborné textové části se naopak 
nezapočítává úvodní strana, prohlášení autora/autorky, abstrakty, obsah a poděkování. 
Odborná textová část musí obsahovat především psaný text. Obrázky, tabulky a další 
přílohy musí být vzhledem k textové části ve vyváženém množství. 

6) DP musí obsahovat titulní list podle vzoru v Příloze 1 a prohlášení autora/autorky DP 
podle vzoru v téže příloze (příloha č.1 k Opatření děkana č. 16/2010). Název ústavu, kde 
je DP vypracována, se uvádí pod názvem fakulty. 

7) DP musí být svázána v pevné vazbě. To znamená, že musí být svázána tak, aby nebylo 
možné volně měnit listy nedestruktivním způsobem. 

8) DP se odevzdává v elektronické i tištěné podobě v souladu s Opatřením děkana č. 
16/2010. Místo a termín odevzdání práce jak v elektronické tak tištěné podobě je určeno 
pro konkrétní školní rok vyhláškou garanta příslušného studijního oboru v souladu 
s harmonogramem školního roku. Vyhláška je publikována na Úřední desce fakulty 
v sekci Student/Termíny státních zkoušek. 

9) Elektronická verze DP zveřejněná prostřednictvím SIS a tištěná kopie musí být v plné 
vzájemné shodě. Pokud student práci uloží do SIS a potvrdí její odevzdání, v případě 
odstoupení od obhajoby není možné později práci nahradit novým souborem. 

 
IV. Obhajoba diplomové práce 

 
1) Obhajoba je nedílnou součástí DP a je součástí jejího hodnocení. Student se k obhajobě 

přihlašuje v souladu s Opatřením děkana č. 16/2010 dle pokynů ve Vyhlášce garanta pro 
konkrétní školní rok (viz čl. III odst. 8 této vyhlášky). 

2) Obhajoba probíhá před nejméně tříčlennou zkušební komisí. Student v rámci obhajoby 
prezentuje hlavní výsledky a závěry DP a reaguje na připomínky oponenta a vedoucího 
práce.  

 
V. Závěrečná ustanovení 

 
1) Nedodržení výše uvedených pokynů může být důvodem pro hodnocení DP jako 

nevyhovující. 

2) Detailní pokyny a pravidla pro vypracování a hodnocení DP v rámci jednotlivých 
studijních oborů studijního programu Geologie mohou upravovat vyhlášky garantů 
jednotlivých studijních oborů. Další detailní pokyny k přípravě DP jsou uvedeny na 
webových stránkách jednotlivých ústavů, které jsou zodpovědné za výuku v jednotlivých 
zaměřeních v rámci studijních oborů (Příloha 2). 

 
 
V Praze dne 27. února 2013 

                 doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 
                                                                                garant navazujícího magisterského  

                                                                       studijního programu Geologie 



Příloha 1 
           

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Geologie  

Studijní obor:  

 

 

 

 

Znak 
 

 

 

Titul. Jméno, Příjmení 

 

 

 

Název závěrečné práce (v ČJ) 
Název závěrečné práce (v AJ) 

 
 
 
 

Typ závěrečné práce 

Diplomová práce  

 

 

Vedoucí diplomové práce  

Konzultant diplomové práce: 

 

Praha, RRRR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze, DD.MM.RRRR 

 

 

      Podpis 

 



Příloha 2 
Internetové odkazy na pokyny pro přípravu DP pro jednotlivé ústavy: 
 
 Ústav geologie a paleontologie 
(http://www.natur.cuni.cz/geologie/paleontologie/vyuka) 
 
 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 
(http://www.natur.cuni.cz/geologie/geochemie/studium/ke-stazeni) 

 
 Ústav petrologie a strukturní geologie 
(http://www.natur.cuni.cz/geologie/petrologie/studium/pokyny-a-studijni-informace) 

 
 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a geofyziky 
(http://www.natur.cuni.cz/geologie/hydrogeologie/studium/dalsi/diplomova-prace/diplomova-
prace) 
 


