Pokyny pro vypracování Vyjádření vedoucího práce
Vyjádření vedoucího bakalářské (programy Ekologická a evoluční biologie a Biologie se zaměřením
na vzdělávání) nebo diplomové práce (programy Botanika, Zoologie, Ochrana přírody a Učitelství
biologie pro střední školy) vypracované na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU by
mělo obsahovat především hodnocení celkového výkonu studenta – jeho snahu, přístup, komunikaci, a
to jak v průběhu získávání dat či zpracovávání rešerše, tak v samotném závěru sestavovaní konečného
výsledku (písemné práce), a jeho spolupráci se členy ústavu. Vedoucí práce se nevyjadřuje k obsahu
práce, pokud k tomu nemá věcné důvody.
Vyjádření může obsahovat dotazy k nejasnostem, hodnocení struktury, důvody, které vedly k zadání
práce, a případně i stanovisko, proč nebyla práce vypracována podle původních představ vedoucího při
zadání práce.
Na závěr vyjádření je nutno uvést formulaci typu: „Doporučuji/Nedoporučuji k obhajobě.“ Vyjádření
musí obsahovat návrh hodnocení z klasifikační stupnice A až F, kde A má hodnotu 1 (výborně), B 1,5
(velmi dobře), C 2 (dobře), D 2,5 (uspokojivě), E 3 (vyhovující) a F 4 (nevyhovující). Průměrná práce
by tedy měla být ohodnocena stupněm C, nikoliv A. Stupeň A je vyhrazen pro práce vynikající
kvality, kdy student pracoval soustavně a samostatně podle pokynů vedoucího a při zpracování
projevil snahu o dosažení maximální úrovně práce. Stupeň B potom pro práce velmi kvalitní, ale
obsahující větší množství formálních chyb nebo jednotlivý nedostatek.
Vyjádření opatřené vlastnoručním podpisem a datem prosím doručte alespoň pět pracovních dnů
před termínem obhajoby v tištěné podobě na adresu:
Ústav botaniky a zoologie – sekretariát
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno
V elektronické podobě prosím zašlete předsedům komisí:
Bakalářské práce ze zoologie: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, PhD. (jiris@sci.muni.cz)
Bakalářské práce z botaniky: doc. RNDr. Jakub Těšitel, PhD. (tesitel@sci.muni.cz)
Diplomové práce ze zoologie: prof. RNDr. Michal Horsák, PhD. (horsak@sci.muni.cz)
Diplomové práce z botaniky: prof. RNDr. Petr Bureš, PhD. (bures@sci.muni.cz)
Diplomové práce z ochrany přírody: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (tichy@sci.muni.cz)
Bakalářské práce a diplomové práce z učitelství: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
(lososova@sci.muni.cz)
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