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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
K DIPLOMOVÝM 
PRACÍM: 
 
POVINNOSTI, TERMÍNY  
A HODNOCENÍ 

 
 
 
 
 

Seminář západoslovanských jazyků a literatur 



KDY A JAK ZAČÍT ? 

• Podle Studijního řádu MU má student o diplomový úkol požádat 

nejpozději na konci semestru, který předchází zapsání Semináře 
k bakalářské práci nebo Semináře k magisterské práci I. 

• Doporučujeme ale začít připravovat bakalářskou práci již od začátku 
5. semestru, magisterskou práci od konce 2. semestru. 
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Termín pro nahlášení tématu závěrečné práce v rámci 
Semináře západoslovanských jazyků a literatur: 
 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  do 31. října v 5. semestru 
MAGISTERSKÉ STUDIUM do 30. června v 2. semestru 
 (při nástupu od jarního semestru do 31. ledna v 2. semestru) 



Kde hledat nabízená témata prací ? 
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IS > Studium > 

Rozpisy studentů 

> Přehled balíků s 

tématy/variantami 

Máte vhodné vlastní téma?  
Ideální řešení!  
Samozřejmě po konzultaci… 



Přehled témat ve zvoleném balíku 

  

Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) 4 

    CO ZDE NAJDETE ? 
• přesné znění navrhovaných 

témat a jejich vedoucího 
• zda již vedoucí někomu téma 

potvrdil 
• další informace k tématu 



KDY NEJPOZDĚJI A JAK ODEVZDAT PRÁCI ? 
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Termín odevzdání práce záleží na tom,  
kdy chce student práci obhajovat: 
 

PO JARNÍM SEMESTRU (konec května / červen) 
 do 30. dubna 
 
 

PO PODZIMNÍM SEMESTRU (leden / začátek února) 
 do 30. listopadu 
 

Do uvedeného termínu musí být do archivu v ISu vložena 
konečná verze práce a zadán pokyn k uzavření archivu. 



Státní zkouška a archiv závěrečné práce 

Závazný postup studenta při odevzdávání práce: 
 

1. Předložit vedoucímu práce k náhledu konečnou verzi celého textu 
nejpozději 5 pracovních dnů (pokud školitel nestanoví jinak) před 
termínem odevzdání (tj. před 30.4./30.11.). 

2. Vyčkat na přijetí definitivní verze školitelem, který udělí zápočet do 
ISu za předmět Bakalářská/Magisterská diplomová práce. 

3. Po obdržení zápočtu požádat svou studijní referentku o založení a 
otevření archivu závěrečné práce: e-mailem, který bude 
obsahovat název práce a jeho anglickou verzi, jazyk práce a jméno 
vedoucího práce. 

4. Následně naplnit archiv, tj. vložit text práce a další povinné 
součásti (anotace, klíčová slova) do přednastavených rubrik. 
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5. Po úspěšném naplnění archivu vedoucí provede kontrolu 
uložené práce (čitelnost souboru, ochrana před plagiáty apod.), 
kterou následně potvrdí v systému. Pozor, vedoucí má přístup k souborům 

uloženým ve Vašem archivu většinou až následující den! 

6. Po naplnění archivu požádat studijní oddělení e-mailem nebo 
osobně o uzavření archivu, tzn. že již nebude možné provádět 
jakékoliv změny! 

7. Do jednoho týdne od uzavření archivu dodejte svému 
vedoucímu nebo na sekretariát Ústavu slavistiky 2 výtisky práce 
vyvázané v pevných deskách a s předepsanými údaji na nich 
(barvu desek a písma na nich si můžete zvolit sami). 

8. Nezapomeňte si nejpozději 5 dnů před státní závěrečnou 
zkouškou na studijním oddělení vyzvednout potvrzení o splnění 
všech požadavků, které musíte předložit zkušební komisi.  

9. A pak již jen očekávejte oba posudky a připravujte se na obhajobu 
práce a státní závěrečnou zkoušku.  
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Posudky a průběh obhajoby 
 

• Po odevzdání práce sepíší vedoucí a stanovený oponent posudky, 
které vloží do archivu závěrečné práce nejpozději 3 pracovní dny 
před obhajobou. 

• Obhajoba diplomové práce probíhá buď ve stejný den jako státní 
závěrečná zkouška (většinou dopoledne obhajoba a odpoledne 
zkouška), případně se mohou obhajoby konat v samostatném 
termínu (obvykle den či dva před státní zkouškou). 

• U obhajoby by měl student dokázat vlastními slovy (bez písemného 
podkladu!) ve 3-5 minutách představit celou práci, měl by mít 
připraveny odpovědi na otázky či připomínky z obou posudků 
(podklady lze mít připraveny v písemné podobě). Reagovat musí i 
na případné další dotazy vznesené přímo v průběhu obhajoby. 
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CO BUDE V PRÁCI HODNOCENO ? 
 

V textu posudku vedoucího práce i jejího oponenta 
a v navrhované výsledné známce jsou zohledněna 
3 základní hodnotící kritéria: 

 

 obsahové (cca 50 % celkového hodnocení) 

 formální (cca 25 % celkového hodnocení) 

 jazykové (cca 25 % celkového hodnocení) 
  

 

Pokud je i jediné dílčí kritérium hodnoceno jako 
nevyhovující, je nevyhovující i celá práce! 
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Obsahové kritérium 

 

  práce musí mít charakter odborného textu 
 

  vymezení cíle a stanovení postupu/metody 
 

  jasná a logická struktura, návaznost 
 

  prokázaná schopnost pracovat s texty a 
analyzovat je 
 

  používání odborných pojmů, tj. dobrá 
znalost terminologie oboru 
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  znalost a využití sekundární literatury  
 

  relevance a kvalita sekundární literatury a 
všech citovaných zdrojů 
 

  dostatečné množství použité literatury 
 

  naplnění cílů vytyčených v úvodu práce 
 

  interpretace, zhodnocení a srozumitelná 
prezentace výsledků práce 
 

  samostatnost zpracování a přínos práce 
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Formální kritérium 
 

  dodržování stanovené normy pro zápis 
bibliografických údajů (ISO ČSN 690) 
 

  jednotná a správná podoba odkazů a jejich 
náležité umístění v textu 
 

  využívání tzv. zkrácených citací 
 

  odlišení titulů děl a periodik kurzívou 
 

  správné členění a uspořádání bibliografie 
(závěrečného soupisu veškeré použité literatury) 
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  grafická úprava práce (např. zarovnání do bloku, 
přehledné členění na očíslované kapitoly a podkapitoly, 
začátky hlavních kapitol vždy na nové stránce, číslování 
stran) 
 

  typografické zpracování (např. stejná velikost a 
druh písma v jedné úrovni práce, odstranění 
osamocených řádků) 
 

  formální náležitosti (titulní list, obsah, prohlášení 
o původnosti, polské (české – v případě polsky psané 
práce) resumé 
 

  dodržení rozsahu práce (viz dále) 
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Jazykové kritérium 
 

  kvalita závěrečné redakce textu (překlepy) 
 

  množství pravopisných a gramatických chyb 
 

  množství stylistických prohřešků 
 

  dodržování zásad odborného stylu 
 

  kvalita resumé ve studovaném jazyce  

(českého resumé u prací psaných ve studovaném jazyce) 
 

POZOR! Vedoucí práce není povinen opravovat 
jazykové a stylistické chyby v textu práce! 
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Předepsaný rozsah a jazyk práce 
 

Údaje se týkají samotného textu práce, tzn. počítáme znaky od 
úvodu po závěr (bez titulního listu, prohlášení, poděkování, 
obsahu, soupisu literatury, resumé, příloh). 
 

Bakalářská diplomová práce 

  30–50 normostran (1 normostrana = 1800 znaků s mezerami) 
 

Magisterská diplomová práce 

 60–100 normostran 
 

Polonistika: český nebo polský jazyk 

Slovakistika: český nebo slovenský jazyk 
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