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Výběr tématu závěrečné práce
Studenti sdruženého studia si zadávají práce s tématem odpovídajícím části studijního programu maior.

Zadání závěrečné práce
  Žádost o schválení „Zadání bakalářské práce“  odevzdá student bakalářského programu na studijní oddělení nejpozději
do konce letního semestru 2. ročníku studia.
  Žádost o schválení „Zadání diplomové práce“  odevzdá student navazujícího magisterského programu na studijní
oddělení nejpozději do konce zimního semestru 1. ročníku studia.

Psaní závěrečné práce a její náležitosti
  Formální úprava bakalářských a diplomových prací  (.pdf)
  Vzor formálních náležitostí bakalářské práce  (.pdf)
  Vzor formálních náležitostí diplomové práce  (.pdf)
  Příručka pro studenty - Jak se vyhnout plagiátorství (Foltýnek, Tomáš a kol.)

Pokyny k psaní závěrečných prací psaných v části studijního
programu religionistika maior
  Jak psát kvalifikační práce: stručná příručka pro tápající studenty  (.pdf)
  Poznámky k vedení a hodnocení závěrečných prací, připravovaných a obhajovaných na katedře religionistiky  (.pdf)
  Bibliografická norma  (.pdf)

Odevzdání závěrečné práce
Závěrečná práce se odevzdává elektronicky na základě stanovených termínů dle "  Opatření děkana ke státním
závěrečným zkouškám " roku, ve kterém hodlá student/ka práci obhajovat. Nejpozději do jednoho týdne od
elektronického odevzdání závěrečné práce dodá student/ka na studijní oddělení jeden výtisk v listinné podobě (viz
  Opatření děkana 09/2018: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací ) svázaný v pevné
nebo kroužkové vazbě. Dle tohoto opatření čl. 4 odst. 6 je práce považována za odevzdanou, pokud student odevzdal
obě podoby práce.
Výtisk práce bude studentovi/studentce po obhajobě vrácen.

  Postup pro vkládání bakalářských a diplomových prací (.pdf)

Předpisy k odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací:
  Opatření rektora 72/2017: Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací
  Opatření děkana 09/2018: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací  (.doc)

Obhajoba závěrečné práce
Povinný předmět k obhajobě závěrečné práce "Příprava bakalářské/diplomové práce" je jednosemestrální kurz a
student si jej zapisuje do SISu pouze v jednom semestru a to v tom, ve kterém předpokládá, že svou práci dovede do
finální podoby a vedoucí práce svým zápočtem za tento předmět schválí její obhajobu.
Splnění tohoto předmětu zapisuje do SISu vedoucí práce s datem před odevzdáním práce do SISu.

Obhajoba závěrečné práce je až poslední část státních závěrečných zkoušek.

Užitečné odkazy
  Repozitář závěrečných prací - obhájené práce na HTF UK

HTF-156-version1-formular_schvaleni_tematu_bc_prace_2022.doc
HTF-156-version1-formular_schvaleni_tematu_mgr_prace_2022.doc
https://karolinum.cz/knihy/foltynek-jak-se-vyhnout-plagiatorstvi-24022
https://htf.cuni.cz/HTF-122.html
https://htf.cuni.cz/HTF-122.html
https://www.htf.cuni.cz/HTF-122-version1-od_09_2018_pravidla_pro_evidenci2c_odevzdavani_a_zverejnovani_zaverecnych_praci.docx
https://www.cuni.cz/UK-8701.html
https://www.htf.cuni.cz/HTF-122-version1-od_09_2018_pravidla_pro_evidenci2c_odevzdavani_a_zverejnovani_zaverecnych_praci.docx
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/1893
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  Závěrečné práce v SISu
  Nástroj pro automatickou práci s citacemi

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?odeslano=1&fak=11280&sekce=&ustav=&dobor=&vedouci=&stupr=&fulltext=&fulltext_kde[]=nazev&skr=&skr_obhajeni=&dtyp=&kterep=all&pocet=100&f=Najdi&do=main&order=d.ddvypsano&sort=desc
http://www.citace.com/

