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POSTUP ZADÁVÁNÍ A VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Na samém počátku, v době, kdy si vůbec poprvé uvědomíte, že něco takového, jako je diplomová práce, 
máte před sebou, je nejdůležitější ze všeho maličkost: 

 

NEPROPÁSNOUT DŮLEŽITÝ TERMÍN 

Přehled jednotlivých fází zadávání práce s důležitými termíny názorně podává následující schéma: 

 

 

Termíny A a B jsou pak specifikovány na stránkách katedry psychologie. Požadovaný Formulář pro 
zadání závěrečné práce najdete v sekci Důležité dokumenty tamtéž. 

Přitom samozřejmě platí, že termín A pro Vás představuje ten nejzazší limit. Pokud byste oslovili 
potenciálního vedoucího práce v tento den nebo jen s několikadenním předstihem, je velice 
pravděpodobné, že se „trefíte“ do největšího shonu spojeného s ukončováním semestru nebo zjistíte, že 
Vás s žádostí o vedení práce předběhla řada kolegů-spolužáků a kapacity vyučujícího v roli vedoucího prací 
jsou pro tento semestr vyčerpány. 

   

TO HLAVNÍ... 

 Pravidlo číslo jedna tedy zní: ponechat si pro oficiální zadání práce dostatečnou časovou rezervu. 
 
Jak velkou?  

To záleží na mnoha okolnostech. Nejpodstatnější jsou zřejmě druh tématu a vybraný vedoucí práce. Styl 
vedení každého z nich je jiný a každé téma také vyžaduje jiný časový odstup. Obecně můžeme doporučit  
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jako minimální rezervu cca 3 měsíce před oficiálním termínem, vhodnější (a někteří vedoucí to na 
základě svých zkušeností závazně vyžadují) je celý semestr (před oficiálním termínem zadání).  

Tj. pro představu: první orientační kontakt s vedoucím práce by měl proběhnout více než rok (= více než 
celé dva semestry) před plánovanou obhajobou. 

 

JAK NA TO? 

 Seznam nabízených témat najdete na stránkách katedry, stačí zadat příslušné heslo ("přehled témat") 
do vyhledávacího pole. 

Pokud by se Vám nechtělo hledat, konkrétní soubor s tématy je už delší dobu k dispozici zde. A abyste jej 
opravdu nemohli minout, ve shodné nebo téměř shodné podobě visí ve skříňce na chodbě katedry 
psychologie. 

Další a nová popř. inovovaná témata najdete i v ISu, v aplikaci "rozpisy závěrečných prací". 

 

Povšimněte si přitom, že někteří vedoucí nabízejí velmi konkrétní témata, jiní spíše širší okruhy, u kterých 
se počítá s Vaší aktivitou, motivací a vzájemnou spoluprací při utváření oficiálního zadání práce.  

Odmítány jistě (nebo zpravidla) nebudou ani Vaše vlastní návrhy a nápady, jen počítejte s tím, že se 
v průběhu sestavování standardního zadání práce ještě mohou Vaše původní plány do jisté míry vyvinout a 
pozměnit. Někdy méně, někdy více, někdy radikálně. Důvěřujte v tom zkušenostem vedoucího s typem 
akceptovaných prací a s průběhem obhajob, vyplatí se to…  

 

Oba přístupy budou mít z Vašeho pohledu své výhody i nevýhody a budou klást své specifické nároky, 
při výběru bude tedy záležet i v tomto kritériu na Vašich osobních preferencích. 

Obecně však vždy počítejte s tím, že i u tématu, které vypadá na první pohled docela konkrétně, může 
být od prvních záměrů k definitivnímu znění zadání poměrně dlouhá cesta, která vyžaduje více konzultací (a 
několik měsíců času). 

A nakonec: věděli jste, že témata bakalářských prací mohou vést i studenti doktorského studia?  

 

OBVYKLÉ STRAŠIDLO: DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 

Abyste nepocítili úzkost, až v katalogu předmětů objevíte předmět s tímto názvem (Nepropásl jsem důležitý 
předmět, který se koná neznámo kde, neznámo kdy?), určitě se hned při prvním kontaktu s vedoucím diplomové 
práce zeptejte, jakým způsobem U NĚJ OSOBNĚ probíhá diplomový seminář, resp. za co Vám po 
odevzdání práce udělí zápočet. Rámcově můžete vyslechnout nejspíše tyto dvě varianty odpovědí: 

 

 

 

 

 

http://psych.fss.muni.cz/phprs/search.php
http://fss.muni.cz/psych/phprs/storage/Tematicke_okruhy_DP.doc
https://is.muni.cz/auth/rozpis/?fakulta=1423;obdobi=4784
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1. Vedoucí vyžaduje pravidelné vzájemné konzultace nad vznikající prací. Diplomový seminář jako 
standardní "předmět" tak fakticky neexistuje, rozhodující je dostatek konzultací s vedoucím práce a 
jeho doporučení práce k obhajobě. Určitě se nezapomeňte zeptat, jakou frekvenci konzultací 
považuje za dostatečnou, příp. ve kterých fázích práce se setkáte. 

 

2. Vedoucí skutečně pořádá v určitých intervalech skupinové semináře s několika (všemi) svými 
diplomanty. Ujasněte si opět frekvenci a podmínky své účasti.  

  

V žádném případě se prosím nepokoušejte o "partyzánskou akci" typu "Po zadání se už nikdy neukážu a 
rovnou odevzdám hotovou práci s nadějí, že bude doporučena k obhajobě". Tedy, pokud se na tom nedohodnete přímo 
s vedoucím práce. Vězte, že mu tím nijak neulehčíte situaci a jemu i sobě tím jen zbytečně přiděláte řadu 
starostí.  

 

Jistě Vás nepřekvapí, že pro většinu vedoucích jsou naprostou samozřejmostí PRAVIDELNÉ 
konzultace. Dohodněte se proto hned na počátku spolupráce na frekvenci a formě konzultací. Nemusí 
přitom jít vždy o hodinová setkání. V některých fázích třeba postačí jen krátká - tříminutová - zmínka o 
tom, co právě řeším a s jakými potížemi se potýkám. Vás může posunout vpřed a inspirovat drobná 
poznámka vedoucího a vedoucí je na oplátku v každém okamžiku orientován v tom, co právě činíte, jaký 
problém řešíte a jak. Že jste zdaleka? Možná postačí mail či pár slov po Skypu. (V roli vedoucího není nic 
smutnějšího než pohled na studenta/ku, který/á právě zjistil/a, že udělal/a zásadní chybu v již realizovaném 
projektu a který/á se táže: „A to jsem s Vámi také M O H L/A řešit? Když já jsem si netroufl/a…“) 

Pokud tyto podmínky akceptujete nebo pokud vzniknou vzájemnou dohodou jiné, silně doporučujeme je 
následně plnit. Věřte, že to bude prospěšné oběma stranám. 

 

ODEVZDÁNÍ PRÁCE, ODEVZDÁVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH VERZÍ PRÁCE 

Vedoucí práce Vám sdělí své požadavky na odevzdání práce a případné odevzdávání jejich průběžných 
verzí (většinou minimálně teoretické části). Tento požadavek pravděpodobně vyplyne z přirozeného 
dialogu, ale pokud by na něj nepřišla řeč spontánně, neostýchejte se opět zeptat, příp. vedoucího o přečtení 
některé části požádat. 

Ujasněte si však VŽDY minimálně podmínky pro odevzdání. Bude chtít vedoucí naposledy vidět práci 
s nějakým předstihem před oficiálním termínem odevzdání? S jakým? V jaké verzi? Stačí elektronická nebo 
požaduje vytištěnou? 

 

Vše o kreditech se dozvíte ve studijním katalogu svého imatrikulačního ročníku. Pro letošní studenty platí 
např. tento (přizpůsobte svému imatrikulačnímu ročníku vpravo nahoře). 

 

https://is.muni.cz/auth/predmety/sablony.pl?fakulta=1423;obdobi=4784;uzel=224249

