
 

 

Časté dotazy studentů 
 

1. Na koho se mám obracet v případě studijních problémů? 

Nejdříve na ročníkového učitele (1. ročník – RNDr. Eva Schütznerová, Ph.D.; 2. ročník – 

Mgr. Michal Kriegelstein; 3. ročník – Mgr. Veronika Šamšulová).  

Pokud ročníkový učitel neporadí, pak na zástupce KOCH pro pedagogické záležitosti (RNDr. 

Lucie Brulíková, Ph.D.). 

 

2. Musím absolvovat předmět Bezpečnostní předpisy v chemii v rámci Bc. studia 

každý rok? 

Ano. Každý rok je nutné absolvovat tento předmět, bez něj nemůžete provádět žádné 

laboratorní cvičení. V prvním ročníku je to KFC/BZP, ve druhém KFC/BZP2 a ve třetím KFC/ 

BZP3. 

 

3. Musím absolvovat předmět Bezpečnostní předpisy v chemii v rámci NMgr. studia? 

Ano. I v rámci navazujícího studia je potřeba splnit Bezpečnostní předpisy v chemii. Avšak 

jednou za celé NMgr. studium a to pod zkratkou KFC/BZPX. 

 

4. Kdy musím zadat téma své závěrečné práce do STAGu? 

Student je povinen vybrat si téma závěrečné práce ZP (bakalářské práce – BP, diplomové 

práce – DP) a splnit všechny formální požadavky na zadání tématu práce v jednotlivých 

stupních a formách studia podle požadavků a v termínu stanoveném Katedrou organické 

chemie do konce zimního semestru předposledního ročníku studia (v Bc. stupni nejpozději 

do konce zimního semestru 2. ročníku, v NMgr. stupni do konce zimního semestru 1. 

ročníku).  

 

5. Kolik potřebuji výtisku závěrečné práce? 

Odevzdávají se 3 výtisky závěrečné práce. 1 ks včetně elektronické formy ZP - na CD/DVD 

(formát PDF) vlepený na zadní stranu výtisku. 

 

6. Kde najdu informace k psaní závěrečných prací? 

Veškeré potřebné informace najdete v dokumentu: Informace a pokyny ke zpracování 

závěrečné práce na Katedře organické chemie, který je dostupný na webu KOCH: 

https://www.orgchem.upol.cz/koch/studium/informace/dokumenty/ 

 

7. Může mi být uznána praxe (OCH/OP) vykonaná v rámci jednoho předmětu i pro 

předmět jiný? 

V žádném případě. V průběhu Bc. studia musí studenti absolvovat předmět Oborová praxe 

(OCH/OP), dále si mohou studenti zapsat předmět Bez praxe do praxe (OCH/BEPI a 

https://www.orgchem.upol.cz/koch/wp-content/uploads/2017/09/Info-a-pokyny_ZP_verze-2017-1.pdf
https://www.orgchem.upol.cz/koch/wp-content/uploads/2017/09/Info-a-pokyny_ZP_verze-2017-1.pdf
https://www.orgchem.upol.cz/koch/studium/informace/dokumenty/


OCH/BEPII), v rámci kterého je nutné rovněž absolvovat praxi. Je nepřípustné vykazovat 

jednu vykonanou praxi v rámci obou předmětů s povinnou praxí, tedy OCH/OP a OCH/BEP. 

 

8. Mohu v rámci Oborové praxe pracovat na své závěrečné práci nebo alespoň na 

KOCH? 

Ne, praxe musí být vykonána mimo pracoviště KOCH. 

 

9. Ve kterém ročníku si předmět OCH/OP mohu splnit? 

Praxe bývá zpravidla realizována ve druhém ročníku či na přelomu druhého a třetího 

ročníku. V případě nejasností kontaktujte vyučující předmětu Mgr. Petrželovou 

(dagmar.petrzelova@upol.cz). 

 

10. Kde najdu bližší informace o organizaci praxe a výběru pracoviště? 

Veškeré informace k předmětu Oborová praxe jsou uvedeny ve STAGu. V případě 

nejasností kontaktujte vyučující předmětu Mgr. Petrželovou (dagmar.petrzelova@upol.cz). 

 

11. Je možné si jako B předměty zapsat předměty, které jsem již absolvoval/a 

v bakalářském studiu? 

Studenti v navazujícím studiu si nemohou zapsat znovu předmět, který již absolvovali v Bc. 

studiu (Konkrétně např. předmět BEPI a BEPII). STAG vám to sice dovolí, protože máte jiné 

osobní číslo než v Bc. studiu. Předmět je ve studijním plánu uveden pouze pro ty, kteří daný 

předmět neabsolvovali v Bc. studiu. 

 

12. Jakým způsobem funguje udělování zápočtu za diplomovou práci? 

Na konci semestru bývá seminář (za ZS v lednu, za LS v květnu), ve kterém pomocí 

prezentace představíte svou práci a výsledky, kterých jste během semestru dosáhli. O tom, 

zda je zápočet udělen či neudělen rozhodují vedoucí katedry, garant oboru a samozřejmě 

váš školitel. 
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