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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice upřesňuje kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce (baka-

lářské, diplomové a disertační práce) a rigorózní práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen PřF), dále také upřesňuje požadavky na 

pracovní poměr těchto osob, stanovuje nejvyšší počet kvalifikačních prací, které může vést 

současně jedna osoba, a také upřesňuje požadavky na způsob vedení těchto prací. 

 

Čl. 2 

Kvalifikační požadavky na vedoucí bakalářských, diplomových a rigorózních prací a po-

žadavky na pracovní poměr těchto osob 

1. Vedoucím bakalářské práce může být akademický pracovník PřF, který dosáhl minimálně 

magisterského vzdělání. 

2. Vedoucím diplomové nebo rigorózní práce může být akademický pracovník PřF, který do-

sáhl minimálně doktorského vzdělání. 

3. Vedoucím bakalářské, diplomové nebo rigorózní práce může být po schválení garantem 

příslušného studijního programu PřF také externí pracovník, který dosáhl minimálně magis-

terského vzdělání a je současně odborníkem v oblasti vzdělávání odpovídající studijnímu 

programu autora závěrečné práce a v této oblasti prokazuje odpovídající tvůrčí činnost, pří-

padně jde o odborníka z praxe. 

 

Čl. 3 

Kvalifikační požadavky na školitele disertačních prací a požadavky na pracovní poměr 

těchto osob 

1. Školitelem disertační práce může pracovník, který dosáhl titulu profesor nebo docent a kte-

rého schválila oborová rada příslušného studijního programu. 

2. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být školitelem disertační práce po schvá-

lení Vědeckou radou PřF také pracovník, jehož nejvyšší vzdělání je doktorské a současně 

je odborníkem v příslušné oblasti vzdělávání a v této oblasti prokazuje odpovídající tvůrčí 

činnost. 

 

Čl. 4 

Maximální počet vedených kvalifikačních prací 

1. Maximální počet bakalářských a diplomových prací vedených jednou osobou je 15. Do to-

hoto počtu jsou započítány práce, jejichž autoři mají v danou dobu přerušené studium. 

2. Maximální počet disertačních prací vedených jednou osobou je 5. Do tohoto počtu jsou 

započítány práce, jejichž autoři mají v danou dobu přerušené studium. 

3. Celkový maximální počet kvalifikačních prací vedených jednou osobou je 20. Do tohoto 

počtu jsou započítány práce, jejichž autoři mají v danou dobu přerušené studium. 
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Čl. 5 

Způsob vedení bakalářských, diplomových a rigorózních prací 

1. Vedoucí bakalářských, diplomových a rigorózních prací konzultují se svými studenty nad rá-

mec povinných konzultací, a to podle potřeb studentů. 

2. Vedoucí výše uvedených prací společně s vedením pracoviště zajistí přiměřené provozní 

podmínky pro vypracování práce (přístup do laboratoří, počítačových učeben apod.). 

 

Čl. 6 

Způsob vedení disertačních prací 

Školitel disertační práce konzultuje práci se svými doktorandy a vede rámcově jejich výzkum v 

průběhu celého studia, a to podle potřeb doktorandů. 

 

Čl. 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice zrušuje směrnici děkana č. 2/2017 – K vedení kvalifikačních a rigorózních pra-

cí. 

2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 11. 11. 2019. 

 

 

 

 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

děkan 

 


