OPATŘENÍ
DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Č. 1/2011
KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM
NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V

PRAZE

Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen „FMV“) na základě ustanovení Studijního
a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských
a magisterských studijních programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou
v Praze nebo jejími fakultami podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů,
v platném znění, a současně na základě Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy
ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech
uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze nebo jejími fakultami s výjimkou
studijních programů uskutečňovaných podle zásad Evropského systému převodu a akumulace
kreditů, v platném znění, vydává následující opatření:
§1
Úvodní ustanovení
Toto opatření určuje některé podmínky přihlašování, zpracovávání, odevzdávání a obhajob
kvalifikačních prací na FMV v bakalářských a magisterských studijních programech,
uskutečňovaných v českém jazyce.
§2
Vyhlašování témat bakalářských prací
Témata bakalářských prací vycházejí z obsahu oborově povinných předmětů příslušného
bakalářského studijního oboru. Témata jsou katedrami vyhlašována a aktualizována průběžně;
vedoucím práce musí být akademický pracovník. Nabídky témat jsou zveřejněny
v integrovaném studijním informačním systému (dále jen „ISIS“):
(1) pro bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální rozvoj vyhlašuje témata:
- Katedra cestovního ruchu,
(2) pro bakalářský studijní obor Mezinárodní obchod vyhlašují témata:
- Katedra mezinárodního obchodu,
- Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací,
- Katedra podnikového a evropského práva,
- Katedra světové ekonomiky,
(3) pro bakalářský studijní obor Podnikání a právo vyhlašuje témata:
- Katedra podnikového a evropského práva,
(4) pro bakalářský studijní obor Mezinárodní studia – diplomacie vyhlašuje témata:
- Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka,
(5) pro bakalářský studijní obor Politologie vyhlašuje témata:
- Katedra politologie.

§3
Vyhlašování témat diplomových prací
Témata diplomových prací vycházejí z obsahu oborově povinných předmětů příslušné hlavní
specializace (oboru), nebo vedlejší specializace. Témata diplomových prací jsou katedrami
vyhlašována a aktualizována průběžně; vedoucím práce musí být akademický pracovník.
Nabídky témat jsou zveřejněny v ISIS:

(1) pro hlavní specializaci Cestovní ruch vyhlašuje témata:
- Katedra cestovního ruchu,
(2) pro hlavní specializaci Evropská integrace vyhlašuje témata:
- Katedra světové ekonomiky,
(3) pro hlavní specializaci Komerční právo a hlavní specializaci Podnikání a právo
vyhlašuje témata:
- Katedra podnikového a evropského práva,
(4) pro hlavní specializaci Mezinárodní obchod vyhlašují témata:
- Katedra mezinárodního obchodu,
- Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací,
- Katedra podnikového a evropského práva,
- Katedra světové ekonomiky,
(5) pro hlavní specializaci Mezinárodní politika a diplomacie vyhlašují témata:
- Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka,
- Katedra politologie,
(6) pro hlavní specializaci Politologie vyhlašují témata:
- Katedra politologie,
- Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka,
(7) pro vedlejší specializaci Anglo-americká studia vyhlašuje témata:
- Katedra anglického jazyka,
- Katedra politologie,
(8) pro vedlejší specializaci Cestovní ruch vyhlašuje témata:
- Katedra cestovního ruchu,
(9) pro vedlejší specializaci Diplomacie vyhlašuje témata:
- Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka,
(10) pro vedlejší specializaci Ekonomie a politika životního prostředí vyhlašuje témata:
- Katedra politologie,
(11) pro vedlejší specializaci Evropská ekonomická integrace vyhlašuje témata:
- Katedra světové ekonomiky,
(12) pro vedlejší specializaci Frankofonní studia vyhlašují témata:
- Katedra románských jazyků,
- Katedra politologie,
(13) pro vedlejší specializaci Iberoamerická studia vyhlašuje témata:
- Katedra románských jazyků,
(14) pro vedlejší specializaci Informační a prezentační technologie v praxi vyhlašuje
témata:
- Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací,
(15) pro vedlejší specializaci Komerční komunikace vyhlašuje témata:
- Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací,
(16) pro vedlejší specializaci Mezinárodní podnikání vyhlašuje témata:
- Katedra mezinárodního obchodu,
(17) pro vedlejší specializaci Politologie vyhlašuje témata:
- Katedra politologie,
(18) pro vedlejší specializaci Právo v podnikání vyhlašuje témata:
- Katedra podnikového a evropského práva,
(19) pro vedlejší specializaci Retail Business vyhlašuje témata:
- Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací,
(20) pro vedlejší specializaci Rozvojová studia vyhlašuje témata:
- Katedra světové ekonomiky.
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§4
Výběr a přihlášení k tématu kvalifikační práce
Téma kvalifikační práce si studenti vybírají v závislosti na studovaném oboru, hlavní
specializaci (oboru), nebo vedlejší specializaci. Lze vybrat téma z nabídky výše
uvedených kateder, nebo navrhovat vlastní téma. Přihlášení k tématu kvalifikační práce
probíhá prostřednictvím ISIS.
Pro studenty, kteří nemají ve svém studijním plánu jako povinný předmět bakalářský,
popř. diplomový seminář platí, že:
a) výběr a přihlášení k tématu bakalářské práce musí proběhnout nejpozději v pátém
semestru studia,
b) výběr a přihlášení k tématu diplomové práce musí proběhnout nejpozději ve třetím
semestru studia (popř. v devátém semestru studia pětiletých magisterských
studijních oborů).
Pro studenty, kteří mají ve svém studijním plánu jako povinný předmět bakalářský,
popř. diplomový seminář platí, že:
a) výběr a přihlášení k tématu bakalářské práce musí proběhnout nejpozději na začátku
pátého semestru studia,
b) výběr a přihlášení k tématu diplomové práce musí proběhnout nejpozději na začátku
třetího semestru studia.
O tom, zda bude téma studentovi přiděleno ke zpracování, rozhoduje vedoucí katedry
s tím, že toto rozhodnutí podléhá schválení děkanky FMV, kterou pro tyto účely
zastupuje proděkan pro pedagogickou činnost; oba úkony jsou učiněny podepsáním
zadání kvalifikační práce. Pro diplomové práce současně platí, že:
a) V případě, že si studenti FMV vybírají téma diplomové práce v rámci své vedlejší
specializace, musí mít toto téma obsahovou vazbu na studovanou hlavní
specializaci; tato vazba se prokazuje písemným souhlasem garanta studované hlavní
specializace. Následně musí studenti získat písemný souhlas děkanky FMV, kterou
pro tyto účely zastupuje proděkan pro pedagogickou činnost. Podepsání zadání
diplomové práce pak probíhá podle § 5.
b) Studenti ostatních fakult VŠE, kteří si vybírají téma diplomové práce v rámci své
vedlejší specializace, garantované některou z kateder FMV, musí při výběru tématu
prokázat písemný souhlas děkana své fakulty, který se následně přikládá k zadání
diplomové práce.

§5
Vyplnění zadání kvalifikační práce
(1) Vyplnění zadání kvalifikační práce probíhá prostřednictvím ISIS ve spolupráci
vedoucího práce a studenta.
(2) Pro studenty, kteří nemají ve svém studijním plánu jako povinný předmět bakalářský,
popř. diplomový seminář platí, že:
a) mezi datem zadání bakalářské práce a termínem jejího odevzdání musí být doba
minimálně tří měsíců,
b) že mezi datem zadání diplomové práce a termínem jejího odevzdání musí být doba
minimálně šesti měsíců.
Zadání odevzdávají katedry neprodleně po vyplnění v písemné podobě ke schválení
proděkanovi pro pedagogickou činnost. Schválená zadání kvalifikační práce jsou
předána zpět katedrám; originál zadání kvalifikační práce předají katedry studijní
referentce, jedna kopie je uchována na katedře a jednu kopii katedra předá studentovi.
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(3) Pro studenty, kteří mají ve svém studijním plánu jako povinný předmět bakalářský,
popř. diplomový seminář platí, že:
a) vyplnění zadání bakalářské práce musí být učiněno nejpozději na začátku pátého
semestru studia; je-li tímto semestrem zimní semestr, termínem odevzdání práce
může být nejdříve měsíc květen; je-li tímto semestrem letní semestr, termínem
odevzdání práce může být nejdříve měsíc prosinec,
b) vyplnění zadání diplomové práce musí být učiněno nejpozději na začátku třetího
semestru studia; je-li tímto semestrem letní semestr, termínem odevzdání práce
může být nejdříve měsíc prosinec; je-li tímto semestrem zimní semestr, termínem
odevzdání práce může být nejdříve měsíc květen.
Po absolvování příslušného typu semináře (tj. vždy ke konci semestru) odevzdávají
katedry zadání v písemné podobě ke schválení proděkanovi pro pedagogickou činnost.
Schválená zadání kvalifikační práce jsou předána zpět katedrám; originál zadání
kvalifikační práce předají katedry studijní referentce, jedna kopie je uchována na
katedře a jednu kopii katedra předá studentovi.
§6
Stanovení tématu a vedoucího kvalifikační práce fakultou
V případě, že si student nezvolí téma kvalifikační práce v termínech uvedených v § 4, resp.
ve spolupráci s vedoucím práce nevyplní zadání kvalifikační práce podle § 5, může mu být
fakultou stanoveno téma i vedoucí kvalifikační práce.

(1)
(2)

(3)
(4)

§7
Změna tématu nebo vedoucího kvalifikační práce
Změnu tématu lze povolit zcela výjimečně těm studentům, kteří nemají ve svém
studijním plánu jako povinný předmět bakalářský, popř. diplomový seminář.
Změnu tématu nelze povolit těm studentům, kteří mají ve svém studijním plánu jako
povinný předmět bakalářský, popř. diplomový seminář a kteří již tento seminář
absolvovali.
Změnu vedoucího kvalifikační práce lze povolit jen výjimečně, např. při ukončení
pracovního poměru vedoucího kvalifikační práce.
V případě žádosti o změny podle odstavce (1), resp. odstavce (3) podává student
proděkanovi pro pedagogickou činnost ke schválení písemnou žádost, která obsahuje
odůvodnění, vyjádření vedoucího kvalifikační práce a vyjádření vedoucího katedry.

§8
Termín odevzdání kvalifikační práce
Termín odevzdání kvalifikační práce stanoví katedra, na které je práce zpracovávána. Tento
termín nesmí být pro:
(1) bakalářské práce kratší nežli čtrnáct dnů před termínem obhajoby,
(2) diplomové práce kratší nežli jeden měsíc před termínem obhajoby.
§9
Náležitosti odevzdání kvalifikační práce
(1) Kvalifikační práce se odevzdává ve dvou písemných vyhotoveních v pevné vazbě na
katedře, na které byla zpracovávána. Je doporučený oboustranný tisk práce.
(2) Téma odevzdávané práce musí být identické s tématem uvedeným v zadání kvalifikační
práce; v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat. Tuto skutečnost
kontroluje příslušná katedra (např. sekretářka) při odevzdání práce.
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(3) Podstatnou náležitostí kvalifikační práce je prohlášení o samostatném vypracování
kvalifikační práce a vyznačení všech citací z pramenů s vlastnoručním podpisem
studenta (v písemných vyhotoveních).
(4) Student vloží elektronickou verzi kvalifikační práce do ISIS. Elektronická verze práce
musí být identická s písemnou verzí. Vložení elektronické verze práce do ISIS
kontroluje příslušná katedra (např. sekretářka) při odevzdání práce; pokud v ISIS není
potvrzeno korektní vložení, nelze kvalifikační práci odevzdat.
§ 10
Posudky na kvalifikační práci
(1) Oponenta kvalifikační práce určuje vedoucí katedry, na které byla práce zpracovávána.
Oponentem kvalifikační práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník.
(2) Vedoucí a oponent kvalifikační práce vyhotovují na odevzdanou práci posudek.
Elektronickou formu posudku vkládají do ISIS nejpozději čtyři pracovní dny před
termínem obhajoby práce; písemnou verzi posudku odevzdávají ve stejném termínu na
katedře, na které byla práce zpracovávána. Posudek musí obsahovat navrhovanou
klasifikaci práce. Formuláře posudků kvalifikačních prací jsou k dispozici na webových
stránkách FMV.
(3) Posudky na kvalifikační práci se připojují k protokolu o její obhajobě.
§ 11
Termíny obhajob kvalifikačních prací
Termíny obhajob kvalifikačních prací určují příslušné katedry. Na tyto termíny se dále
vztahují Opatření děkanky FMV „Ke státním závěrečným zkouškám a promocím absolventů“.
§ 12
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Opatření č. 4/2009 Ke kvalifikačním pracím ze dne 11. 12. 2009

V Praze dne 13. 1. 2011
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., v. r.
děkanka Fakulty mezinárodních vztahů
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