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Bakalářské práce studentů programu  
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Smyslem bakalářské práce je prokázat, že student umí tvůrčím způsobem řešit i prezentovat 
odbornou problematiku a že se v ní dostatečně orientuje. 

Jako bakalářskou práci lze předložit přehledovou studii (neboli review, nevhodně též občas 
označovanou za literární rešerši) na zadané téma, nebo výzkumnou práci experimentálního typu. 
Vedoucím práce musí být akademický pracovník Přírodovědecké fakulty UP, konkrétně oboru 
Biologie a ekologie (https://www.prf.upol.cz/katedry-a-zarizeni/biologie-a-ekologie/). Jako 
konzultanta je vhodné volit pedagoga, který má zkušenosti s didaktickou prací (učitel SŠ, pracovník 
Střediska ekologické výchovy apod.). Rozsah bakalářské práce a počet položek citované literatury 
není závazně dán, přiměřenost obou kritérií posuzuje během zpracovávání práce školitel. Školitele 
a dané téma si studenti vybírají podle nabídky témat na jednotlivých katedrách daného oboru, či 
individuálně na základě předchozí konzultace. Podklady pro zadání bakalářské práce vyplňuje 
student společně s vedoucím práce ve STAGu, jeden výtisk odevzdává paní sekretářce, zadání 
práce svým podpisem tohoto výtisku schvaluje vedoucí katedry.  

Struktura bakalářské práce, pravidla pro její sepsání a způsoby citování literatury jsou 
přehledně prezentovány v předmětu Metody vědecké práce (EKO/MVPO, prof. Tkadlec). Povinnou 
součástí bakalářské práce je kapitola obsahující zapracování daného tématu do vzdělávacího 
procesu. S ohledem na skutečnost, že oborová didaktika není součástí bakalářského studia, je 
vhodné pojmout tuto kapitolu formou názorového rozboru konkrétních možností využití (popsána 
bude zejména cílová skupina, forma výuky, začlenění do předmětu atp.) a zařadit ji jako přílohu 
k práci za seznam použité literatury. Vřele doporučujeme absolvovat volitelný předmět Regionální 
výuka (EKO/RV) vyučovaný oborovým didaktikem Mgr. Vorlíčkem. 

Bakalářská práce se před odevzdáním nahrává do STAGu a fyzicky se odevzdává k rukám paní 
sekretářky (Petra Zachovalová) společně s údajem o bakalářské práci vytištěným ze STAGu. 
Bakalářská práce se odevzdává do konkrétního termínu ve dvou totožných výtiscích v pevné vazbě 
(tj. vazba, která na rozdíl například od kroužkové neumožňuje dodatečnou výměnu listů – lepená, 
šitá apod.). Prohlášení v práci musí být podepsané a název odevzdané práce se musí shodovat 
s názvem uvedeným ve STAGu. V mimořádných případech lze práci po předchozí domluvě s paní 
sekretářkou poslat poštou. Po obhajobě dostane student jeden výtisk práce nazpět. 

Obhajoba bakalářské práce probíhá bez ohledu na pracoviště školitele vždy na Katedře 
ekologie a životního prostředí. Obhajoba je veřejná a bude obsahovat: 1) prezentaci práce (během 
deseti minut student představí téma, cíle a hlavní výsledky práce), 2) po vyslechnutí posudků 
školitele a oponenta uchazeč věcně odpovídá na případné námitky a 3) v následující otevřené 
diskuzi uchazeč reaguje na dotazy komise a veřejnosti. Po všech obhajobách daného oboru 
v konkrétním dni se během neveřejné části obhajob komise dohodne na známkování, známky jsou 
vzápětí veřejně vyhlášeny. 

 
 
* Tento obor lze v rámci dvojkombinace studovat jako hlavní (maior) či vedlejší (minor). Bakalářská práce se 
vypracovává vždy jen v hlavním oboru. 


