
Postup při zadávání ZADÁNÍ kvalifikační práce studentem UP na KGE 

V tomto postupu bude pro názornost uvedeno ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, stejný postup se uplatňuje i při 

zadávání diplomových, resp. disertačních prací.  

1. Obdrželi jste dokument od vedoucího bakalářské práce, v němž jsou uvedeny potřebné informace (Název práce 

česky, anglicky, Zásady pro vypracování, Seznam literatury, může být uveden také Rozsah grafických prací, apod.)  

2. Přihlaste se do Portálu UP. 

3. V hlavní nabídce vyberte záložku „Moje studium“. V záložce „Kvalifikační práce“ vidíte, že zatím nebyly vyplněny 

podklady pro zadání bakalářské, práce nebyla přidělena, ani zadána. 

 

  



4. Zvolte „Témata VŠKP“ a zeleným plusem otevřete nabídku „Nové téma“.  

 
 

 

 

5. Nyní budete vkládat veškeré povinné informace označené *.  

Zařazení kvalifikační práce 

Některé informace jsou již předvyplněny (jako např. Typ tématu – zadané studentem, Typ práce – bakalářská práce), 

ostatní je nutné doplnit (Pracoviště – v našem případě katedra geologie, roky zadání a obhajoby, Vedoucí práce – 

vybrat z číselníku, pokud lze). 

  



Základní údaje 

Zde je nutné vyplnit Název tématu = Název bakalářské práce, česky i anglicky, Zásady pro vypracování, Literaturu.  

 

Pokud máte od vedoucího práce zadán i rozsah grafických prací a počet stran, mělo by možné vložit v oddílu  

Další informace, případně můžete vepsat do oddílu Zásady pro vypracování. Jazyk je nastaven podle jazyka, ve 

kterém studujete, pokud zvolíte jinou variantu (angličtinu), je toto nutné předem konzultovat s vedoucím práce. 

 

 

  



6. Interní údaje – zde je nutné změnit „Stav schvalování“ – UKLÁDÁTE 2x!  

Toto provedete pomocí rozbalovací šipky vpravo - „Studentem založen podklad VŠKP“ – dejte „Uložit“ 

1. uložení 

 

Pokud máte všechny údaje vloženy správně, musíte zadávání schválit – „Studentem dopracován podklad VŠKP“ – 

dejte „Uložit“ 

2. uložení 

 

 

7. Následně se Vám zobrazí, že „Úprava tématu byla uložena“ a „Téma Vám bylo přiděleno“.  

 

 

8. Nyní je potřeba „Podklad pro zadání bakalářské práce“ vytisknout ve dvou kopiích – viz. modrý text „Tisk podkladu 

pro zadání bakalářské práce. Formát: PDF“. 

 

9. Vytisknutý a Vámi podepsaný „Podklad pro zadání bakalářské práce“ předejte na sekretariátu katedry, kde bude 

„Podklad“ zaevidován a schválen. 


