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Směrnice ředitele č. 1/2017
Zásady vedení kvalifikačních prací

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato směrnice stanovuje podle čl. 17 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a
s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Pravidla“) požadavky na způsob
vedení bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací (dále jen „kvalifikační
práce“) ve studijních programech uskutečňovaných Slezskou univerzitou v Opavě (dále jen
„univerzita“) společně s Matematickým ústavem v Opavě (dále jen „ústav“).
2) Tato směrnice zejména stanovuje kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační
práce (dále jen „vedoucí prací“), a nejvyšší počet takových prací, které může vést jedna osoba.

Čl. 2
Požadavky na vedoucí prací
1) Vedoucím bakalářské, diplomové nebo rigorózní práce může být akademický pracovník
ústavu, který má vědeckou hodnost Ph.D. nebo ekvivalentní podle platných právních předpisů.
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2) Vedoucím disertační práce může být pouze školitel v doktorském studijním programu
uskutečňovaném univerzitou společně s ústavem, schválený oborovou radou studijního
programu podle vnitřních předpisů univerzity.
3) Vedoucím bakalářské, výjimečně i diplomové práce může být i uznávaný odborník-externista,
podílející se na výuce v příslušném studijním programu v souladu s akreditačními materiály.
Vedení takové diplomové práce podléhá schválení ředitelem ústavu po doporučení garanta
příslušného studijního programu.
4) Vedoucím bakalářské nebo diplomové práce může být i akademický pracovník jiné součásti
univerzity, splňující podmínku podle odstavce 1, který se podílí na výuce v příslušném
studijním programu v souladu s akreditačními materiály; vedení takové kvalifikační práce
podléhá schválení ředitelem ústavu po doporučení garanta příslušného studijního programu.
5) U disertačních prací, jejichž školitelem podle odstavce 2 je odborník, který není členem
akademické obce univerzity, určuje ředitel na návrh oborové rady příslušného doktorského
studijního programu též konzultanta z řad akademických pracovníků ústavu. Konzultant musí
splňovat podmínku podle odst. 1 a musí být schválen oborovou radou studijního programu.

Čl. 3
Nejvyšší počty vedených kvalifikačních prací
1) Součet počtu vedených bakalářských prací, dvojnásobku počtu vedených diplomových a
rigorózních prací a trojnásobku počtu vedených disertačních prací nesmí u akademického
pracovníka ústavu v kterýkoli okamžik přesáhnout hodnotu 13 u profesorů, 12 u docentů a 11
u ostatních pracovníků.
2) U akademických pracovníků ústavu s částečným úvazkem se v předchozím odstavci čísla 13,
12 a 11 násobí výší úvazku pracovníka.
3) Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce, který není akademickým pracovníkem ústavu, smí
vést v kterýkoli okamžik pouze nejvýše 3 bakalářské práce nebo nejvýše 1 diplomovou práci.
4) Školitel v doktorském studiu, který není akademickým pracovníkem ústavu, smí vést
v kterýkoli okamžik pouze nejvýše 2 disertační práce. Výjimku může povolit ředitel ústavu na
návrh oborové rady příslušného doktorského studijního programu.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice byla podle čl. 17 odst. 1 Pravidel schválena radou pro vnitřní hodnocení
univerzity dne 4. 10. 2017.
2) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách ústavu.
3) Tato směrnice nabývá účinnosti ke dni 1. listopadu 2017.
V Opavě dne 4. 10. 2017
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., v.r.
ředitel
2	
  
	
  

Součást univerzity:

Matematický ústav v Opavě

Označení:

Směrnice ředitele

Číslo:

1/2017

Název normy:

Zásady vedení kvalifikačních prací

Schvaluje:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Derogace:

-

Platnost od:

1. 11. 2017

Účinnost od:

1. 11. 2017

Datum vydání:

4. 10. 2017

Vydává:

ředitel

Zpracoval:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Spolupracoval:
Počet stran:

2

Počet příloh:
Způsob zveřejnění

Veřejná část internetových stránek/intranet

3	
  
	
  

