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Akademický rok 2019/2020
Způsob zakončení Obhajoba
diplomové práce

Název Obhajoba bakalářské práce
Akreditováno/Kredity Ano, 0 Kred.

Forma zakončení

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
1/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk.

Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Bakalářská diplomová práce je samostatným písemným dílem studenta, v němž řeší zadané téma. Bakalářská práce vychází z
aktuálních poznatků a pramenů. Student používá zejména metody komparace, analýzy a syntézy, aby zachytil aktuální stav
poznání problému a navrhl jeho vlastní řešení. Úspěšné obhájení bakalářské práce dokládá schopnost profesního uplatnění
absolventa.
Požadavky na studenta
Bakalářská práce má stanovený rozsah a formu, které je student povinen dodržet, podobně jako termíny zápisu tématu a odevzdání
práce.
Obsah
Při obhajobě DP se posuzuje kromě samotné práce také schopnost studenta představit hlavní teze práce, reagovat na připomínky v
posudcích i dotazy a podněty vznesené komisí v průběhu obhajoby.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Splnění všech studijních povinností a včasné odevzdání DP.
Získané způsobilosti
Student prokázal schopnost vypracovat odbornou práci, která splňuje všechny formální i obsahové náležitosti, a obhájit ji před
komisí.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:

Mgr. Ondřej Pokorný, PhD.
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Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody
Známkou
Analýza výkonů studenta
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Indonéská studia se
zaměřením na
cestovní ruch

Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2019 2019 Povinné
zaměřením na cestovní ruch
přednměty Profilující
základ Diplomový
modul
Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2016 2019 Předměty
zaměřením na cestovní ruch
související s
vypracováním
a obhajobou
bakalářské
práce
Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2017 2019 Předměty
zaměřením na cestovní ruch
související s
vypracováním
a obhajobou
bakalářské
práce

Filologie

Filologie

Forma

Obor

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

Statut D.roč. D.sem.
A

B

B
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