
Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií  

Bakalářské diplomové práce na KAS  

Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru 

studia (přesné datum viz harmonogram FF UP). U dvouoborového studia student přihlašuje 

bakalářskou diplomovou práci pouze na jednom oboru. Student si po dohodě s vedoucím práce 

navrhuje vlastní téma bakalářské diplomové práce. Téma a vedoucího bakalářské diplomové práce 

schvaluje vedoucí katedry a potvrzuje děkan fakulty. Oponenta stanovuje vedoucí katedry. 

Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, 

formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 2x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden 

výtisk si ponechá, jeden předá na příslušnou katedru sekretářce katedry, která si udělá kopii a originál 

předá na studijní oddělení. Studijní referentka na základě tohoto dokumentu překopíruje zadání z 

portálu do systému. Podklad pro zadání diplomové práce si student pečlivě uschová, protože jej bude 

vkládat (ne vázat) do DP. 

Zároveň musí student ve STAGu vyplnit všechny údaje o práci, vložit text práce, toto vše 

ULOŽIT a poté vytisknout formulář “potvrzení o elektronickém vložení práce”, který je třeba 

odevzdat na studijním oddělení.  

Bakalářská diplomová práce musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a 

pracovat s prameny a odbornou literaturou. Student se ve své práci nesmí uchýlit k plagiátorství. 

 Termín odevzdání bakalářské diplomové práce je určen harmonogramem FF UP. Bakalářskou 

diplomovou práci je třeba odevzdat ve dvou tištěných exemplářích a v jednom digitálním exempláři 

uloženém na CD-ROM ve formátu RTF a PDF.  Digitální nosič musí být zřetelně popsán jménem 

studenta a názvem práce a musí být připevněn do jedné z tištěných kopií práce. Tištěná práce musí být 

odevzdaná minimálně 1x v tvrdých deskách. Tato práce bude archivována. Druhou kopii, která po 

obhajobě práce studentovi zůstává, může student odevzdat v kroužkové vazbě. Oba exempláře se 

odevzdávají ke kontrole na studijní oddělení FF a následně na sekretariát katedry. Jeden exemplář 

práce bude studentovi po SZZk vrácen. Neodevzdá-li student bakalářskou diplomovou práci v termínu, 

není mu dovoleno konat ústní bakalářskou státní závěrečnou zkoušku. 

 

Magisterské diplomové práce na KAS 

Student je povinen přihlásit zadání magisterské diplomové práce během 2. semestru studia 

(přesné datum viz harmonogram FF UP). U dvouoborového studia student přihlašuje zadání 

magisterské diplomové práce pouze na jednom oboru. Téma magisterské diplomové práce si student 

určuje po konzultaci s vedoucím/školitelem, kterého si sám vybírá nebo je mu určen po konzultaci s 

vedoucím oboru. Téma a vedoucího magisterské diplomové práce schvaluje vedoucí katedry a 

potvrzuje děkan fakulty. Oponenta stanovuje vedoucí katedry. 

Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, 

formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 2x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden 

výtisk si ponechá, jeden předá na příslušnou katedru sekretářce katedry, která si udělá kopii a originál 

předá na studijní oddělení. Studijní referentka na základě tohoto dokumentu překopíruje zadání z 

portálu do systému. Podklad pro zadání diplomové práce si student pečlivě uschová, protože jej bude 

volně vkládat (ne vázat) do DP. Zároveň musí student ve STAGu vyplnit všechny údaje o práci, vložit 



text práce, toto vše ULOŽIT a poté vytisknout formulář “potvrzení o elektronickém vložení práce”, který 

je třeba odevzdat na studijním oddělení.  

Magisterská diplomová práce musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a 

pracovat s prameny a odbornou literaturou. Student se ve své práci nesmí uchýlit k plagiátorství. 

Termín odevzdání magisterské diplomové práce je určen harmonogramem FF UP. 

Magisterskou diplomovou práci je třeba odevzdat ve dvou tištěných exemplářích a v jednom digitálním 

exempláři uloženém na CD-ROM ve formátu RTF a PDF. Digitální nosič musí být zřetelně popsán 

jménem studenta a názvem práce a musí být připevněn do jedné z tištěných kopií práce. Tištěná práce 

musí být odevzdaná minimálně 1x v tvrdých deskách. Tato práce bude archivována. Druhou kopii, která 

po obhajobě práce studentovi zůstává, může student odevzdat v kroužkové vazbě. Oba exempláře se 

odevzdávají ke kontrole na studijní oddělení FF a následně na sekretariát katedry. Jeden exemplář 

práce bude studentovi po SZZk vrácen. Neodevzdá-li student magisterskou diplomovou práci v termínu, 

není mu dovoleno konat ústní magisterskou státní závěrečnou zkoušku. 

 

Řazení stránek a povinné náležitosti diplomové práce: 
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