
 

Směrnice děkanky č. 44/2019 k vedení kvalifikačních prací 

 
Část I.  

Základní ustanovení 

Čl. 1  
Úvod 

Tato směrnice stanovuje kvalifikační požadavky na osoby, které vedou bakalářské, 
diplomové a dizertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem (dále jen „FF“) a dále také nejvyšší počet prací, které může vést jedna 
osoba, a požadavky na způsob vedení těchto prací. 

 
Část II.  

Bakalářské a diplomové práce 

Čl. 2  
Kvalifika ční požadavky na vedoucí bakalářských a diplomových prací  

1. Vedoucím bakalářské nebo diplomové práce může být akademický pracovník FF, 
případně jiné součásti UJEP, která se podílí na realizaci příslušného studijního 
programu. V odůvodněných případech a se souhlasem garanta studijního programu a 
vedoucího příslušného pracoviště může být vedoucím práce také externista podílející 
se na výuce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr; bakalářská nebo 
diplomová práce vedená tímto externistou musí mít zajištěnu podporu akademického 
pracovníka FF.  

2. Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce musí mít vzdělání nejméně o jeden stupeň 
vyšší než je vzdělání dosahované ve studijním programu, v rámci něhož tuto práci 
vede.  

3. Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce musí mít též odbornou kvalifikaci 
vztahující se k tématu bakalářské nebo diplomové práce a musí vykonávat tvůrčí 
činnost vztahující se k dané oblasti bádání. 

 

Čl. 3 
Kvalifika ční požadavky na školitele dizertačních prací a požadavky  

na pracovní poměr t ěchto osob 

1. Maximální počet bakalářských a diplomových prací vedených jednou osobou je 20.  

 

Čl. 4 
Maximální počet vedených bakalářských a diplomových prací 

Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce konzultuje práci se svými studenty 
především v rámci svých pravidelných konzultací, případně také nad jejich rámec, a to 
dle potřeb studentů formou osobních nebo elektronických konzultací. 

 

 



Část III.  
Dizertační práce 

Čl. 5 
Kvalifika ční požadavky na školitele dizertačních prací  

1. Školitelem dizertační práce může být akademický pracovník daného pracoviště FF, 
případně člen oborové rady příslušného studijního programu, který je profesorem nebo 
docentem.  

2. Ve odůvodněných případech může být po schválení Vědeckou radou FF a oborovou 
radou ustanoven školitelem dizertační práce externista, který dosáhl titulu profesor 
nebo docent, ve zcela výjimečných případech odborník s vědeckou hodností. 

Čl. 6 

Maximální počet vedených dizertačních prací 

1. Maximální počet dizertačních prací vedených jednou osobou je celkem 8 prací. 

Čl. 7  
Způsob vedení dizertačních prací 

Školitel dizertační práce konzultuje práci se svými doktorandy v průběhu celého 
studia, a to dle potřeb doktorandů formou osobních nebo elektronických konzultací. 

 
Část IV.  

Společná ustanovení 

Čl. 8  
Maximální počet kvalifika čních prací vedených jednou osobou  

1. Maximální počet kvalifikačních prací vedených jednou osobou je 20.  

 
Část V.  

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Čl. 9  
Přechodná ustanovení  

Osoba, která k datu nabytí účinnosti této směrnice vede více kvalifikačních prací, než 
stanovují limity uvedené v čl. 3 odst. 1, čl. 6 odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1, nebo nesplňuje 
kvalifikační požadavky uvedené v čl. 2 odst. 2 nebo čl. 5 odst. 1, nesmí přijímat vedení 
dalších kvalifikačních prací, a to do doby, kdy se počet jí vedených kvalifikačních prací sníží 
na stanovené limity. 

Čl. 10   
Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice byla projednána kolegiem děkanky dne 2. října 2019 a nabývá platnosti a 
účinnosti dne 2. října 2019. 

 
V Ústí nad Labem dne 2. 10. 2019 

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

děkanka FF UJEP 


