
ZPRACOVÁNÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
na Katedře českého jazyka a literatury PF JU  

 
1  RÁMCOVÉ  POŽADAVKY  NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI 
 

V diplomové práci autor prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky 
zpracovat zadané téma. Analýza problému by měla obsahovat také vlastní názor autora na 
nejzávažnější otázky tématu. Rozsah textu je minimálně 60 stran (bez příloh), zpravidla však 
nepřesahuje  90 stran.   

Student má možnost si téma vybrat ze stanovených témat na nástěnce Katedry ČJL, 
nebo se „svým“ tématem oslovit vybraného vyučujícího a téma s ním prokonzultovat. Na 
základě konzultace a vytvoření projektu diplomové práce vypracuje vedoucí práce 
„Zadání diplomové práce“, které je úředním dokumentem PF JU v Českých Budějovicích. 
Upozorňujeme, že o případnou změnu názvu práce musí student požádat vedoucího katedry. 

Témata i způsob zpracování diplomových prácí by měly být originální. Téma 
diplomové práce, výzkumný cíl ani použité metody zkoumání se tedy nesmí shodovat s již 
obhájenou diplomovou nebo bakalářskou prací. 

Diplomová práce může být vedena pouze interními či externími vyučujícími KČJL. 
Student je povinen zapsat a zařadit do svého studijního plánu Seminář k diplomové práci 
(individuální konzultace studenta s vedoucím práce).  
 
 

2  ZPRACOVÁNÍ  PROJEKTU  DP 
 Název práce (také v AJ) 
 Anotace   

 Vymezení výzkumného problému; 
 Proč student považuje téma za zajímavé, co o tématu ví z literatury (správné 

odkazování na ni) či vlastní pozorování; 
 Jaká teoretická tvrzení, příp. jaká empirická data student v literatuře našel; 
 Vymezení výzkumného cíle; 

 Bibliografie k tématu v rozsahu min. 10 titulů 

 
3  OBHAJOBA  DIPLOMOVÉ  PRÁCE  A  JEJÍ  PRŮBĚH 
 
 Obhajoba diplomové práce je nedílnou součástí státních závěrečných zkoušek. 
Vedoucí práce a oponent vypracují hodnocení předložené DP tak, aby se s nimi mohl student 
seznámit nejpozději sedm dní před obhajobou.  
 Při obhajobě student svoji diplomovou práci představí formou ústní prezentace 
nepřesahující 10 – 15 minut. Student komisi seznámí s tématem práce, řešenými problémy, 
metodologií prováděného výzkumného šetření, získanými výsledky a uvede využití získaných 
poznatků v praxi směrem ke studovanému oboru. Následuje představení posudků vedoucího a 
poté oponenta práce. Student poté reaguje na připomínky uvedené v posudcích a vyjádří se 
k otázkám formulovaným v posudcích. Odpovědi na otázky volně přecházejí v diskusi nad 
vybraným tématem a k závěrečnému shrnutí a zhodnocení obhajoby předložené diplomové 
práce. 


