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ČI. 1
Úvodní ustanovení
r

1) Tato směrnice stanovuje podle čl. 17, odst. 2 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací,
tvůrěí a s nimi souvisejících ěinností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Pravidla kvality SU“) kvalifikační
požadavky na osoby, které vedou kvalifikační (tj. bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační)
práce (dále jen vedoucí prací) a stanoví nejvyšší počet kvalifikačních prací, které může vést jedna
osoba ve studijních programech uskutečňovaných Slezskou univerzitou v Opavě (dále jen „SU
v Opavč“), Fakultou veřejných politik v Opavě (dále jen ,,FVP“).
2) Další náležitosti kvalifikačních prací, zejména způsob zadávání, tvorbu, odevzdávání, obhajobu
blíže specifikují příslušné metodické pokyny a rozhodnutí děkana.
3) Pro účely této směrnice se pod pojmem „studijní program“ (dále jen SP) rozumí studijm' obor
akreditovaný v určitém studijním programu do 31. 8. 2016 a studijní program akreditovaný
po 1.9. 2016.

Cl. 2
Vedení bakalářských a diplomových prací
1) Bakalářské/magisterské práce studentů zapsaných na FVP SU v Opavě mohou vést pracovníci
dosahující kvalifikaci nejméně o jeden stupeň vyšší, než je stupeň vzdělání získaný absolvováním
SP, v jehož rámci je kvalifikační práce vedena.
2) Vedoucími prací mohou být:
a) akademičtí praeovníci FVP SU v Opavě,
b) akademičtí pracovníci dalších součástí SU v Opavě, kteří se podílejí na realizaci SP,
c) externí pracovníci, kteří jsou v pracovně právním nebo obdobném vztahu s FVP SU v Opavě.
Tito mohou vést kvalifikační práce pouze v odůvodněných případech (u profesních SP) se
souhlasem garanta SP a vedoucího pracoviště realizujícího SP. Oponentem u těchto prací je
vždy akademický pracovník fakulty.
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Cl. 3
Vedení disertačních prací
1) Vedoucím disertační práce (školitelem) může být akademický pracovník fakulty, který dosáhl
titulu profesor nebo docent, nebo člen oborové rady příslušného doktorského studijního programu.
2) Školitelé jsou jmenováni děkanem na návrh oborové rady a po schválení vědeckou radou fakulty.

Cl. 4
Maximální počty vedených kvalifikačních prací
1) Maximální počty vedených kvalifikačních prací na jednoho vedoucího jsou stanoveny takto:
a) Nejvyšší počet bakalářských prací vedených jedním vedoucím je 20.
b) Nejvyšší počet diplomových prací vedených jedním vedoucím je 10.
c) Nejvyšší počet disertačních prací vedených jedním vedoucím (školitelem) je 5.
2) Celkový počet kvalifikačních prací vedených jedním vedoucím nesmí překročit 20. Do tohoto
počtu nejsou započítány:
a) práce, jejichž autoři mají v danou dobu přerušené studium,
b) práce, které jsou dokončeny, ale dosud neobhájeny.
3) V odůvodněných případech může děkan udělit v příslušném akademickém roce u akademického
pracovníka výjimku a počet vedených prací na nezbytně nutnou dobu navýšit.

Cl. 5
Přechodná ustanovení
1) Osoba, která kdatu nabytí účinnosti této směrnice vede více kvalifíkačních prací, než stanovují
limity uvedené včl. 4, nesmí přijímat vedení dalších kvalifíkačních prací, a to do doby, kdy se
počet jí vedených kvalifíkačních prací sníží na stanovené limity.

Cl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice byla podle čl. 17 odst. 1 Pravidel kvality SU schválena Radou pro vnitřní
hodnoeení univerzity dne 5. 12. 2017.
2) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu.

V Opavě dne

03.01.2018

Součást univerzity:
Označení:
Číslo:
Název normy:
Schvaluje:
Derogace:
Platnost od:
Účinnost od:
Datum vydání:
Vydává:
Zpracoval:
Spolupracoval:
Počet stran:
Počet příloh:
Způsob zveřejnění

Fakulta veřejných politik v Opavě
Směrnice děkana
1/2018
Vedení vysokoškolskýeh kvalifikačních prací
prof. PhDr. Rudolf Žáěek, Dr.
03. 01. 2018
0 3. 01. 2010
03, 01. 2018
děkan FVP SU v Opavě
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
2
Veřejná ěást internetových stránek/intranet

