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Pravidla pro diplomový seminář  
1FU562  

 
Oficiální garant semináře: doc. Ing. David Procházka, Ph.D. – vedoucí katedry 

Organizační garant semináře: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. – garantka SP 
Organizační garant diplomových prací: Marie Purmenská – sekretářka 

 

1. Katedra finančního účetnictví a auditingu otevírá diplomový seminář 1FU562. Do tohoto 
semináře se zapisují studenti po předchozím absolvování odborného semináře 1FU561, kteří 
začínají pracovat na své diplomové práci. 

2. Informační schůzka zapsaných studentů se koná v prvním týdnu řádné výuky v semestru na 
místnosti určené rozvrhem.  

3. Při prezenci na informační schůzce studenti, kteří již mají vybrané téma DP a dohodli se 
s příslušným vedoucím práce, tyto skutečnosti oznámí.  

4. Všichni studenti odevzdají Zadání diplomové práce obsahující název práce, stručný obsah a 
základní literaturu svému vedoucímu DP, který je (případně společně s diplomantem) vloží do 
Informačního systému. 

5. Vedoucí diplomové práce Zadání diplomové práce vytiskne, podepíše a nechá podepsat 
vedoucím katedry. Zadání diplomové práce podepisuje i diplomant. Jeden originál je předán 
diplomantovi a jeden sekretářce katedry k založení.  

6. V průběhu semestru se studenti setkávají individuálně se svým vedoucím DP v dohodnutých 
termínech a konzultují s ním případné problémy při zpracování DP (doporučený rozsah práce je 
60-80 normostran). 

7. Nárok na známku získává student po splnění podmínek v souladu s akreditací diplomového 
semináře (viz příloha), kterou písemně nebo e-mailem navrhne vedoucí DP organizačnímu 
garantovi semináře. 

8. Známky vkládá do ISISu organizační garant semináře na základě sdělení vedoucího diplomové 
práce v závislosti na stupni rozpracovanosti nebo dokončení práce. 

9. Bližší informace k odevzdávání DP a k přihlašování na obhajobu DP a státní závěrečnou 
zkoušku jsou uvedeny na webových stránkách katedry  

https://kfua.vse.cz/studium/magisterske-studium  

 

V Praze 12. února 2021  

   doc. Ing. David Procházka, Ph.D. 
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu 
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Příloha 

Studijní zátěž (pro prezenční formu) 
Pracovní aktivita Hodiny Celkem hodin 

Vypracování projektu diplomové práce 26 hodin
Studium literatury české i zahraniční k dané problematice 12 hodin
Zpracování dílčích částí práce a jejich obhajoba u vedoucího 
práce 

 
26 hodin

Vytvoření finální verze práce a příprava její obhajoby 14 hodin
Celková pracovní zátěž 78 hodin

 

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu pro prezenční 
formu) 

Způsob ověřování Body Klasifikační 
stupeň 

Odevzdání diplomové práce po ukončení 
semináře  

100 bodů 1 

Předložení podstatné části diplomové práce (min. 
40 stran) 

75 bodů 2 

Předložení nepodstatné části diplomové práce 
(min. 20 stran) 

60 bodů 3 

Nepředložení žádné části diplomové práce  0 bodů 4 

Celkem – maximum 100 bodů 

 

Klasifikační stupnice pro prezenční formu 

Stupeň Bodové ohodnocení (interval) 
1 90 -100 

2 75 -89 

3 60 -74 

4+ 50 -59 

4 0 - 49 

 

Literatura předmětu 

Druh lit. ISBN Název publikace Autoři Rok 
vydání 

  upřesní vedoucí semináře podle 
zaměření odborné problematiky 
diplomové práce

  

 

Skupina 

Studium Studijní program Skupina 
magisterské navazující Účetnictví a finanční řízení podniku povinný předmět 
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