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Milé studentky, milí studenti, 

níže naleznete několik důležitých doporučení a postupů pro mé diplomanty. Patřím mezi ty 

vedoucí, kteří se studenty rádi a relativně často práce konzultují, ale nechávám jim velký 

prostor, a to již od počátku a přípravy zadání. Vyberte si téma, které Vás opravdu zajímá a na 

kterém jste ochotni pracovat. Neočekávejte, že ode mě dostanete detailní návod jednotlivých 

úkonů, které mechanicky zpracujete. Nakonec je to vždy hlavně Vaše práce, nikoliv moje. 

Diplomovou práci (Bc. i Ing.) považuji za zásadní výstup studia, ne jen nějaký kompilát, který je 

třeba narychlo poslepovat dohromady, aby byl čas se učit na státnice. K obdržení zápočtu BP 1 

/ DP 1 v zimním semestru opravdu musíte mít napsaný úvod, cíle, literární rešerši, metodiku a 

mít jasnou představu o datech, která budete v analytické části zpracovávat. 

Pokud Vám to rozvrh dovolí, doporučuji navštěvovat předmět Sociologie a metodologie ve 

vědecké práci (SVP), který je vyučován v letním semestru. Povinný je pro studenty SPEU, ale i 

všichni ostatní v něm najdou velmi užitečné informace o postupech při psaní prací, 

sociologickém výzkumu a budou mít možnost si vše procvičit. K napsání dobré diplomové práce 

potřebujete skloubit kreativitu i řemeslo, ani jedno samo o sobě nestačí. 

 

 

Komunikace 

Na emaily odpovídám celkem brzo (obvykle očekávejte odpověď do 2–3 dní) a to samé 

očekávám od Vás. Pokud neodpovídám déle než týden, tak jsem asi Váš email přehlédl nebo ke 

mně nedorazil. V takovém případě mi napište znovu (možno i na email jan.vavra@prirodou.cz) 

nebo kontaktujte sekretariát Katedry regionálního managementu. Domluva je důležitá zejména 

při volbě tématu. Bez konzultace (alespoň emailem) témata nepřiděluji! Pokud ukončíte 

studium a nepokračujete ve své vybrané práci, budu rád, dáte-li mi to vědět. Pokud mi sami 

nedáte svůj osobní email, tak jediný kontakt, který na Vás mám je Váš fakultní email, takže si jej 

pravidelně kontrolujte! 

 

 

Oborová specifika 

Působím na Katedře regionálního managementu a mým oborem je zejména environmentální 

sociologie s určitými přesahy do ekologické ekonomie. Nejsem ale ekonomem v klasickém 

smyslu. Pokud studujete jiný obor než SPVS či SPEU a zaujalo Vás některé z mých témat, 

zamyslete se nad tím, jak bude přijato na Vaší katedře respektive oboru. Než Vám téma 

přidělím, chci znát vyjádření vedoucího katedry/garanta oboru, zda je téma pro katedru/studijní 

obor přijatelné. Neočekávejte ode mě odborné vedení z pohledu klasické ekonomie, financí, 
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účetnictví, managementu apod. Doporučuji si toto zajistit formou konzultací u pedagogů na 

Vaší katedře/oboru. 

 

 

Ideální postup, chcete-li psát práci u mě 

0.) podzim rok 1 – máte představu o svém tématu a domluvíte se se mnou, zda bych jej vypsal 

nebo zda se hodí do nějakého mého volného tématu – tento krok není nutný 

1.) prosinec rok 1 až leden rok 2 – najdete téma, které Vás zajímá, přihlásíte se na něj ve Stagu 

a okamžitě mi napíšete email s žádostí o konzultaci 

2.) leden rok 2 – konzultace a ujasnění Vašich a mých představ o práci – tento krok 

nepodceňujte, v této fázi se ještě dá couvnout!  

3.) leden rok 2 – dohodnuto, přidělím Vám oficiálně téma a po konzultaci Vy píšete návrh 

zadání DP, které spolu pak finalizujeme 

4.) březen rok 2 – odevzdání zadání diplomové práce 

5.) jaro/léto rok 2 – přemýšlíte o tématu, dáváte si dohromady literaturu a sbíráte data (je-li 

to relevantní), můžete už začít psát 

6.) podzim a zima rok 2 – píšete úvod, cíle, literární rešerši a metodiku; v ideálním případě již 

máte sebraná data, která můžete začít zpracovávat; průběžné konzultace 

7.) leden rok 3 – konzultace a udělení zápočtu BP 1 / DP 1 (je nutno mít napsaný úvod, cíle, 

literární rešerši a metodiku) 

8.) únor a březen rok 3 – intenzivní práce na diplomové práci, analýza dat, psaní výsledků, 

diskuze, závěru; konzultace 

9.) duben rok 3 – finalizace práce, opravy chyb, odevzdání perfektní práce  

10.) květen / červen rok 3 – obhajoba práce na známku výborně  


