Formální náležitosti diplomové práce
Rámcové požadavky na diplomovou práci
V diplomové práci má studující prokázat, že splnil/a nároky, které se kladou na samostatné
zvládnutí vymezeného problému v daném oboru, tj. schopnost jasně formulovat výzkumné
téma/otázky, zdůvodnit využitou metodologii, realizovat vlastní výzkum, analyzovat a interpretovat dosažené výsledky, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat
s odkazovým a poznámkovým aparátem.
Technické parametry prací


Práce je vázána 1x v pevných deskách a 1x v kroužkové vazbě. Na deskách, respektive
na první straně kroužkové vazby jsou údaje uvedené v Příloze č. 1.



Na hřbetu tvrdé vazby by mělo být uvedeno jméno autora a název práce. Pokud nelze
delší název práce uvést celý, vhodně se zkrátí.



Práci doporučujeme tisknout oboustranně v rámci úspory papíru.



Rozsah diplomové práce je 80–120 normostran (1800 znaků na stránku) základního
textu (počítáno od Abstraktu až po Závěr čili bez Seznamu literatury a Příloh, včetně
poznámek pod čarou). Nedodržení rozsahu (příliš krátká nebo naopak příliš dlouhá
diplomová práce) může být důvodem k horšímu hodnocení celé práce.
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Struktura diplomové práce
Titulní strana
Musí obsahovat stejné údaje jako desky a navíc jméno a tituly vedoucí/ho práce.
Formální prohlášení
Na straně následující za titulní stranou bude uvedeno:
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně. Všechny použité prameny a literatura
byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
(Toto prohlášení a souhlas budou signovány vlastnoručním podpisem.)
Poděkování
Na začátku práce za formálním prohlášením může být podle uvážení autora uvedeno poděkování.
Obsah
Diplomová práce musí mít jasnou strukturu a členění kapitol, doporučujeme:
Obsah
Abstrakt
1. Úvod
2. Teoreticko-metodologická část
3. Empirická část
4. Závěr
Použité prameny a literatura
Přílohy (volitelné)
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Obsah práce musí být úplný (včetně všech příloh) s uvedením počátečních stránek kapitol (a
podkapitol). V MS Word lze vytvořit Obsah automaticky, pokud s nadpisy kapitol pracujeme
jako s formátem „Nadpis“.
Abstrakt
Výstižný souhrn práce (15 řádků v české a anglické verzi).
Klíčová slova
Maximálně 10 nejdůležitějších pojmů, zpravidla na stejné straně jako abstrakt.
Citace
Odkazovat je třeba vždy, když používáme myšlenky někoho jiného, bez ohledu na to, jestli je
parafrázujeme nebo doslovně citujeme. Není třeba odkazovat za každou větou, ale musí být
jasné, kde myšlenky citovaného autora začínají a končí.
Každý zdroj, který byl v práci použit, musí být uveden v bibliografii, a obráceně: veškerá literatura uvedená na konci v seznamu literatury musí být v práci také skutečně použita.
Autor předkládané diplomové práce by měl v textu používat jednotnou citační normu.
Jazyková úroveň
Hrubé pravopisné, gramatické či stylistické chyby mohou být důvodem pro horší hodnocení
celé práce či její odmítnutí.
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Příloha č. 1
UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Orální historie – soudobé dějiny

Karel Kovanda
[uveďte své jméno a příjmení s dosavadními tituly]

Sametová revoluce v Brně
[název práce]

Diplomová práce

Praha 2021
[doplňte rok, kdy bude práce obhajována]
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