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Kvalifikační  práce (magisterská – bakalářská – závěrečná)  se odevzdává ve dvou 
svázaných tišt ěných exemplá řích a v jedné elektronické verzi (CD – vlepeno do 
práce, CD musí být čitelně popsané - typ a název práce, jméno a rok odevzdání). 
Práce se odevzdává na sekretariát Oddělení českého jazyka a literatury. 
Práci student nahraje do systému Stag, pokyny jsou uvedeny na www.pf.jcu.cz – 
Stag – Pokyny k úpravě závěrečné práce a vkládání do databáze Stag, před 
odevzdáním práce. 
 
Do práce se nevkládá zadání kvalifikační práce!!! 
Student by neměl dopustit, aby v práci byly gramatické chyby!!! 
 
 
1. Titulní vazebný list obnáší: 
- plný název fakulty  
- dále (uprostřed) označení kvalifikační práce 
- v pravém dolním rohu jméno a příjmení autora (příp. titul) 
- v levém dolním rohu rok odevzdání práce 
 
2. Titulní list uvnit ř textu musí být vytištěný barevn ě, vzor naleznete na 
www.pf.jcu.cz – Studium – Vzor pro vnitřní titulní stranu závěrečné práce. 
 
3. Rozsah prací je udán v normovaných stránkách. 1 normostránka – 30-33 řádků 
včetně nadpisů. Bakalářská práce musí mít nejméně 40 tiskových stran, tolerované 
maximum je 60 stran. Diplomová práce musí mít nejméně 60 tiskových stran,  
tolerované maximum je 90 tiskových stran. Do uvedeného rozsahu se započítává 
pouze vlastní celistvý text, nikoliv tedy seznam literatury, zkratek, přílohy atd. 
 
4. Grafická úprava 
Práce je psána na bílý papír formátu A4 vždy po jedné straně papíru s patkovým 
typem písma (např. Times New Roman). Pro data v tabulkách a grafech je možné 
použít i jiný druh písma včetně bezpatkových (např. Arial). 
 
Velikost písma je 11-12 pt pro základní text, 9-11 pt pro poznámkový aparát, 
doporučené řádkování 1,5. 
 
Úprava okraje listu: horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 15 mm, levý okraj 
35 mm, pravý okraj 25 mm. Text je zarovnán na oba okraje (do bloku). 
 
Doporučení: stránky se číslují dole uprostřed. 
 
Titulní strana, poděkování, prohlášení, anotace (i v AJ), obsah, seznam zkratek se 
nečíslují, ale započítávají se do pořadí stránek. Úvod tedy například začíná stránkou 
sedm.  



Kapitoly se začínají psát na novém listu papíru, názvy kapitol se uvádějí na 
samostatných řádcích velikostí písma 16, tučně, mohou být i velkou abecedou a 
nepíše se za nimi tečka. Nic se nepodtrhává! 
Podkapitoly se píší velikostí písma 14, tučně a malou abecedou. 
 
Pro číslování kapitol se používá desetinné členění: 
1. Název kapitoly 
1.1 oddíl 
1.1.1 pododdíl 
 
Nový odstavec se odděluje odsazením prvního řádku. Použije-li se v textu zkratek, 
musí být tyto zkratky vysvětleny u prvního odkazu zkratek (v závorce, případně 
poznámkou pod čarou – jde-li o složitější vysvětlení pojmu či zkratky). Současně 
musí být připojen za obsahem seznam zkratek. 
 
Nadpisy tabulek, obrázků a schémat včetně jejich číslování se uvádějí nad nimi 
velikostí písma jako je text práce a pod grafickým znázorněním se uvádí pramen 
kurzívou a velikostí písma menší než základní text. 
 
V celém textu musí být dodržena jednotná grafická ú prava! 
 
5. Struktura práce 
- za titulní stránkou následuje poděkování vedoucímu práce (příp. odborným 
konzultantům); umisťuje se do spodní poloviny stránky;  
 
 
- za poděkováním musí následovat prohlášení o tom, že student vypracoval práci 
samostatně a s použitím uvedené literatury, za prohlášením nesmí chybět podpis. 
Vzor prohlášení naleznete na www.pf.jcu.cz – Stag – Pokyny k úpravě závěrečné 
práce a vkládání do databáze Stag; 
 
- za prohlášení řadíme anotaci v českém a anglickém jazyce. 
V maximálně 10 českých a 10 anglických větách studenti shrnou obsah, metody a 
cíle svojí práce; 
 
- po anotacích následuje obsah . Je přehledně strukturován v souladu s členěním 
vlastního textu; 
 
- za obsahem následuje seznam zkratek . Jsou-li v práci používány nějaké zkratky 
(časopisů, textů apod.) je nutné připojit seznam zkratek a rozepsat celé tituly; 
 
- práce bývá členěna podle typu řešeného tématu obvykle na následující 
části:  
-úvod, teoretická část, výzkumná část (příp. praktická část), závěr, případné přílohy 
(včetně seznamu příloh) nebo  
-úvod, vlastní text, závěr, případné přílohy nebo 
-úvod, literární přehled, exaktní (dotazníková, anketní) část (hypotézy, metodika, 
soubor respondentů, výsledky), závěr a diskuse, případně přílohy. 
 
 



- seznam použité literatury , který bývá uváděn na závěr práce, musí být 
bezpodmínečně zpracován podle pravidel – viz Bibliografické citace (citační norma 
ISO 690). 
Seznam doporučujeme rozdělit takto:  
a) prameny 
b) sekundární literatura 
c) užité encyklopedie a slovníky 
d) elektronické dokumenty nebo jejich části (internetové zdroje) 
Bibliografické údaje se řadí abecedně. 
 

Jako dalšího zdroje informací pro práci s odbornou literaturou lze využít      
� http://www.citace.com  
� Holoušová, Drahomíra a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: 

PedF UP, 2000 (dotisk 2., přeprac. vydání). (Téma, zadání, příprava, postup, 
forma a obsah, obhajoba, bibliografické citace, pravopis, sloh, použití počítače 
aj.) 

� Šanderová Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 
Několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 
2006. (Mimo jiné: vybrané žánry odborných statí, hlavní zásady publikační 
etiky, strategie a taktika psaní odborného textu, obhajoba DP.) 

� Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 
1999. (Zaměřeno na komunikaci, stylistiku, gramatiku a grafiku.) 

 
 
-přílohy : Přílohy práce vkládáme buď 
- přímo za konkrétní text na normálně očíslovanou stranu nebo 
- na úplný konec práce a v textu odkazujeme na patřičné číslo přílohy. 
Seznam příloh je na konci práce po Seznamu použitých pramenů…. Obsahuje číslo 
přílohy (příp. číslo stránky, na níž se příloha nachází). 
Příloha musí být řádně označena číslem a nadpisem. 
 
 
 


