F A K U LTA Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í

POTŘEBUJETE VYŘEŠIT
DÍLČÍ ODBORNÝ PROBLÉM,
ZPRACOVAT A VYHODNOTIT
DATA, ALE NEMÁTE VOLNÉ
KAPACITY?

ZADEJTE TÉMA DIPLOMOVÉ NEBO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Fakulta životního prostředí v Praze nabízí Vaší firmě zpracování odborného tématu v rámci bakalářské či diplomové práce.
Charakter prací: rešerše, studie, experiment, vývoj autorského software a informačních systémů, analýza dat, projekt nebo
expertíza.

JAK NA TO?
Zvolte téma a úroveň zpracování
(viz druhá strana letáku)
KONTAKTUJTE NÁS

Společně zformulujeme
požadavky a vybereme
vhodného vedoucího práce

V konkurzu si vyberete
nejvhodnějšího studenta

CO MŮŽETE ZÍSKAT?
n Zpracování tématu, na které nemáte kapacity
n Vámi zaškolené mladé potencionální pracovníky
n Zkušenost ze spolupráce s vědeckou institucí
n Pokračování spolupráce v rámci společných projektů
na národní i mezinárodní úrovni

ODBORNÉ TÉMATICKÉ OKRUHY FAKULTY
n

n
n
n
n
n

krajinné a pozemkové
úpravy
EIA
mapování krajiny a biotopů
územní plánování
rekultivace
cestovní ruch v krajině

n
n

n
n
n
n

vodní hospodářství
využití přírodních i umělých
mokřadů
protipovodňová opatření
staré zátěže
odpady
biologické hodnocení

n

n
n
n
n

protierozních opatření
a ochrany půd
biomonitoring
inventarizační průzkumy
chemické analýzy
GIS, atd.

DALŠÍ FORMY SPOLUPRÁCE
Fakulta životního prostředí v Praze dále nabízí zpracování studií, posudků, analýz, projektů apod. našimi odborníky či
doktorandy. Součástí nabídky je i využití služeb našich vědeckých laboratoří. Forma spolupráce je různá od zakázkového
výzkumu přes společnou účast na vědecko-výzkumných projektech až po dlouhodobou spolupráci.

Kontakt: Ing. Michaela Rösslová
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
E-mail: projekty_fzp@fzp.czu.cz

PROSTŘEDÍ
ŽIVOTNÍHO

VARIANTY SPOLUPRÁCE V RÁMCI STUDENTSKÝCH PRACÍ
1. VAŠE TÉMA - ZDARMA
n

Zpracovává se Vaše téma.

n

Vedoucí práce z FŽP může navržené téma přizpůsobit a sám navrhne nebo upraví metodiku.

n

Výstup je pro vás k dispozici po obhájení práce ve formě finálního výtisku práce.

2. VAŠE TÉMA A METODIKA - PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA 10 TIS. KČ bez DPH
n

Zpracovává se Vaše téma podle Vámi navržené metodiky.

n

Rozsah práce a další náležitosti jsou konzultovány a odsouhlaseny vedoucím práce.

n

Student pracuje dle Vašich pokynů a konzultuje s Vámi určenou osobou.

n

Máte přístup k dílčím výsledkům práce.

n

Po obhájení práce obdržíte kompletní text práce v elektronickém formátu včetně všech výstupů
a dílčích dat dle dohody při zadání práce.

n

Kvalita výstupů odpovídá studentským pracím.

n

Výsledek není zaručen v případě, že student ukončí předčasně studium.

3. KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ (PROJEKT) – KALKULACE REÁLNÝCH NÁKLADŮ
n

Po konzultaci je řešeno Vámi zadané téma s odsouhlasenou metodikou a rozsahem
(dle parametrů BP či DP, možno i doktorská práce) stejně jako v předchozí úrovni.

n

Zaručujeme dosažení odpovídající kvality výstupů.

n

V případě, že student práci nedokončí nebo odevzdá v horší kvalitě, bude zadané téma
dopracováno vedoucím práce nebo jím pověřenou osobou.

n

Kalkulace ceny probíhá při zadání práce a je obsažena ve smlouvě mezi univerzitou a Vámi.

Bakalářská práce - zpracovávají studenti v rámci prvního stupně studia. Časová náročnost 1-2 roky.
Diplomová práce - zpracovávají studenti druhého stupně studia, je více specializovaná. Časová náročnost 1-2 roky,
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v případě, že je téma zpracováváno v návaznosti na bakalářskou práci, tak celkem 3-4 roky.

Těšíme se na spolupráci a rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Kontakt: Ing. Michaela Rösslová
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
E-mail: projekty_fzp@fzp.czu.cz

