Pokyny pro vyplnění údajů o BP/DP do Portálu
Vážené studentky, vážení studenti,
po odevzdání projektu bakalářské či diplomové práce či přidělení tématu závěrečné práce vedoucím katedry, je
nutné, abyste informace o své práci zadali do Portálu. Na základě údajů, které do Portálu vložíte, vám bude
později vystaveno tzv. Zadání BP/DP, které dokládá přidělení tématu práce a je třeba ho později přiložit
k závěrečné práci při jejím odevzdání. Vyplnění údajů do Portálu prosím proveďte dle následujících pokynů:
1. Je třeba vyplnit „Podklad pro zadání BP/DP“, který naleznete na Portálu. Na stránkách www.portal.zcu.cz
se přihlásíte ke svému účtu, zvolíte složku „Moje studium“, následně odkaz „Kvalifikační práce“. Poté
kliknete na položku „Vyplnit podklady pro zadání diplomové / bakalářské práce“.
2. Dle informací, které jste uvedli do svého projektu BP či DP, vyplníte všechny požadované údaje. Do kolonky
„Zásady vypracování“ uvedete prosím následující větu: „Zpracování materiálu a vypracování
bakalářské/diplomové práce ve spolupráci s vedoucím bakalářské/diplomové práce“ (větu specifikujte
v souladu s typem vaší práce, tzn. buď bakalářská, nebo diplomová).
3. Do seznamu literatury pak vepište maximálně 10 zdrojů literatury, které plánujete ve své práci využít a
uvedli jste je do projektu. Neuvádějte prosím více než 10 zdrojů. Jednotlivé zdroje sepište do seznamu pod
sebe, oddělte je pouze stisknutím tlačítka enter (nevkládejte mezi ně mezeru nebo více mezer a
nevytvářejte odstavce!). Dále nezapomeňte vyplnit také anglický název práce.
Vyplněný podklad uložte, vytiskněte a podepište. Podpis vedoucího práce není potřeba, protože už máte
schválený a podepsaný projekt, ze kterého informace pro podklad čerpáte (příp. vám bylo téma přiděleno
vedoucím katedry).
Vytištěný podklad poté prosím vhoďte do mé schránky na Katedře politologie a mezinárodních vztahů, popř. mi
ho předejte osobně v konzultačních hodinách. Deadline pro vyplnění Portálu a odevzdání podkladů je
pátek 8.

června 2018.

Upozorňuji, že bez řádně vyplněného a odevzdaného podkladu Vám nemůže být vystaveno „Zadání BP/DP“,
které je nedílnou součástí procesu zadání a zpracování práce a bez kterého Vám nebude moci být závěrečná
práce akceptována.
V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám samozřejmě k dispozici.
Děkuji za spolupráci,
PhDr. Sandra Štollová
Asistentka pro studijní záležitosti
Email: stoll@kap.zcu.cz
Telefon: 377 63 5601

