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TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce (spojená se získáním titulů 

Bc., BcA.)  

Diplomová práce (spojená se získáním titulů 

Mgr., MgA., Ing.)  

Rigorózní práce (spojená se získáním titulů 

PhDr., RNDr., JUDr., ThDr.)  

Dizertační práce (spojená se získáním titulů 

Ph.D., Th.D.)  

Habilitační práce (spojená se získáním titulu 

doc.)  



TÉMA PRÁCE 

 Při volbě tématu si nejprve ujasněte typ práce, 

kterou chcete dělat. Práce mohou být: 

  
◦historicko-srovnávací  

◦kulturní  

◦empirické (výzkumné)  

◦lingvistické  

◦literárně-vědné  

◦metodicko-didaktické  

 

Vítány jsou zejména práce empirické!  

 

U žádného typu prací však neuspějete s pouhým 

opisováním.  



JAK ZAČÍT? 

Nejdůležitějším počinem je volba tématu práce 

a s tím úzce související volba vedoucího práce 

(školitele).  

 

Téma si volíte po dohodě s vedoucím práce na 

základě vlastního zájmu a zaměření, ale v 

souladu s profilem absolventa studijního oboru.  

 

Takže např. student oboru Pedagogika volného 

času si nebude volit téma z oblasti jaderné fyziky 

či vlivu státních intervencí na deficit vnější 

platební bilance.  



STAG – VÁŠ NEDOCENĚNÝ PŘÍTEL 

Po volbě tématu práce a předběžné domluvě s 

budoucím vedoucím práce vyplňte ve STAGu 

příslušný formulář Zadání kvalifikační práce.  

 

Jděte na webovou adresu:  

 
https://portal.ujep.cz:8443/portal/home/index.jsp 
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NÁZEV PRÁCE 

Měl by být stručný, ale přitom výstižný. Čtenář 

si již podle názvu práce musí umět udělat 

představu, o čem práce bude. A navíc: Název je 

výkladní skříní práce!  

 

Věnujte mu náležitou pozornost!!! 

 

Např. název práce Šikana je zcela nevhodný, 

neboť je příliš stručný a čtenář nepozná ani to, 

jestli se práce bude týkat školní třídy nebo 

závodních silničních okruhů.  

 

Název by měl být úzce zaměřen!!! 
  



NÁZEV PRÁCE 

Květena kraje Jindřichohradeckého se zvláštním 

přihlédnutím ke Kardašově Řečici, jakož i k 

některým vybraným zástupcům čeledi 

hvězdnicovitých (Asteraceae) v letech 2002-

2006.  

 

Byl Jára Cimrman génius?  

 

Konečné řešení romské otázky v severních 

Čechách. 

 

Motto, citáty 

Toto také ne!!!  



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Přední strana desek 

 

Desky se obvykle volí 

černé se „stříbrným“ 

písmem, nebo tmavě 

modré se „zlatým“ 

písmem. Únosná je 

ještě tmavě zelená a 

tmavě červená.  

 

Světlé a pastelové 

barvy - nevhodné.  

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok obhajoby      Jméno autora  



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Titulní list práce 

 

Název katedry 

uveďte dle katedry, 

kde byla práce 

zadána.  

 

Zvolte pouze jednu 

možnost – buď 

„Bakalářská práce“ 

nebo „Diplomová 

práce“.  



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Zadání 

kvalifikační 

práce 
 



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Prohlášení 

 



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Poděkování 

 
Je nepovinná část práce. 

  

Děkuje se vedoucímu práce, 

konzultantům, pomocníkům,  

sponzorům. Někdy bývá zvykem 

děkovat i rodičům, eventuálně 

dalším příbuzným.  

 

Neděkuje se oponentům, ani 

když jejich jména znáte 

předem.  

 

Pozn. poděkování si lidé velmi 

rádi čtou, věnujte mu proto 

péči!  

 



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Anotace, abstract 

 
Anotace práce je v jazyce 

českém a anglickém.  

 

Anotace je stručné 

představení práce v 

rozsahu 10 – 12 řádků.  

 

Hlavně nepřekládat 

pomocí translatoru ani 

jiného překládací ho 

softwaru!  

 



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Klíčová slova 

Key words 
 
Klíčová slova se uvádějí v 

jazyce českém a anglickém. 

Max. 5 slov, která nejlépe 

vystihují vaši práci.  

 

Dle klíčových slov je pak práce 

kódována a vyhledávána 

elektronickými databázemi.  

 

Můžete používat jak 

samostatná slova, tak ustálená 

slovní spojení, např. Conconiho 

test.  



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Obsah 
 

Je první stránkou, kde se píše 

její číslo. 

 

 „V duchu“ však číslujeme od 

samého začátku (obvykle str. 

7).  

 

Obsah dělejte nakonec práce, 

pomocí generátoru v MS 

Word. 

 

Strany musí korespondovat 

se skutečností!!! 



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Obsah 
 

Jednotlivé položky obsahu se 

číslují podle desetinného 

třídění.  

 

Uvádějí se obvykle pouze 

nadpisy 1., 2. a 3. řádu. Položky 

různých řádů je možné graficky 

zvýraznit odsazením (viz 

příklad).  

 

Při desetinném číslování se za 

poslední číslicí nikdy nedělá 

tečka, a to ani v názvech kapitol 

v textu práce.  



STRUKTURA PRÁCE 

 

 

Úvod 
 
Napsat úvod je mnohem těžší, 

než to na první pohled vypadá. 

Nezkušení autoři by proto měli 

psát úvod až na konec!  

 

1.Napsat text práce.  

2.Napsat závěr práce (popsání 

významu a shrnutí výsledků).  

3.Vytvořit úvod. Tzn. sepsat cíle 

tak, aby plně korespondovaly s 

výsledky v závěru.  

 

Max 1 strana A4 



STRUKTURA PRÁCE 

 

 

Teoretická východiska 

práce 
 

Teoretická část práce se 

nezkušeným autorům píše lépe 

než část empirická. Proto touto 

částí práce začněte!  

 

Stanovte si osnovu!  

 

Teoretická část práce na cca 10 - 

20 stran (přibližně 1/3 celé 

práce).  



FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE  

 

 

Empirická část práce 
 

Pamatujte, že spousta věcí je 

vám ve vaší práci jasných, ale 

nezasvěceným čtenářům, 

mezi které bude patřit i 

oponent vaší práce, však 

jasné být nemusí. 

 

Při psaní empirické části 

práce buďte precizní a 

dodržujte naznačený postup.  



STRUKTURA PRÁCE 

 

 

Výsledky 
 

Kvalifikační práce není 

barevné leporelo pro děti!  

 

Množství tabulek a grafů volte 

přísně účelně.  

 

Dbejte na jednotnou 

grafickou a vizuální úpravu 

používaných tabulek a grafů.  

 

Rozlišujte mezi tím, co jsou 

grafy a co jsou diagramy!   



STRUKTURA PRÁCE 

 

 

Diskuse 
 

Diskuse je nejdůležitější, ale 

také nejobtížnější částí celé 

práce!  

 

Napsání kvalitní diskuse 

vyžaduje velké množství 

času. Počítejte s tím!  

 

Diskuse musí korespondovat s 

otázkami a cíli uvedenými v 

úvodu práce. Proto je vhodné 

psát úvod až na konec.  



STRUKTURA PRÁCE 

 

 

Závěr 
 
Závěr pište až jako předposlední 

část celé své práce.  

 

V závěru buďte spíše struční a 

výstižní, neopakujte se!  

 

Lepší je shrnout dosažené výsledky 

a poznatky v bodech, než psát 

dlouhé texty.  

 

Závěr by měl zabírat max 2 stránky 

textu.  



STRUKTURA PRÁCE 

 

 

Použité informační 

zdroje 
 
 

Všechny citované informační zdroje 

musí být použity v textu práce!  

 

Nemělo by se stát, že v textu 

citujete pramen, který není uveden 

v přehledu použitých informačních 

zdrojů a naopak v přehledu by se 

neměl objevit pramen, o kterém 

není řeč v textu.  

 

Pozor na neověřené zdroje! 



STRUKTURA PRÁCE 

 

 

Přílohy 
 

Přílohy mají samostatný obsah se 

samostatným číslováním částí.  

 

Jednotlivé přílohy se obvykle značí 

římskými číslicemi.  

 

Po samostatném listu s obsahem 

příloh pak jednotlivé přílohy 

následují.  

 

 Seznam příloh – poslední číslovaná 

strana! 




