
FORMÁLNÍ PODOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jako vzor vám může posloužit některá z dříve obhájených diplomových prací, viz www.theses.cz.   

 

A) TITULNÍ STRANA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Titulní strana diplomové práce by mělamusí obsahovat: 

1. Název univerzity, fakulty a katedry 

2. Název diplomové práce v češtině 

3. Název diplomové práce v angličtině 

4. Údaj o typu diplomové práce (bakalářská diplomová práce, magisterská diplomová práce) 

5. Jméno autora diplomové práce  

6. Studijní obor 

7. Jméno vedoucího diplomové páce 

8. Místo a rok odevzdání diplomové práce 

 

B) PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ 

První strana by měla obsahovat: 

1. Prohlášení o úplném autorství (např.: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval/a samostatně a 

uvedl/a v ní všechny použité zdroje a literaturu.) 

2. Místo a datum podepsání prohlášení (V Olomouci dne…) 

3. Vlastnoruční podpis autora diplomové práce 

 

C) PODĚKOVÁNÍ 

Je dobrým zvykem umístit na následující stranu poděkování vedoucímu diplomové práce, případně jiným osobám, 

jejichž spolupráce se ukázala být klíčovou po napsání diplomové práce. Poděkování ale není povinné.   

 

D) OBSAH 

Obsah by měl být přehledně strukturovaný podle kapitol a podkapitol práce (pro přehlednost je vhodné kapitoly a 

podkapitoly číslovat). Strany uvedené v obsahu musí souhlasit, přílohy je možné číslovat zvlášť. První strany DP až po 

Obsah se nečíslují. V Obsahu nemusí být položka „Obsah“. 

 

E) VLASTNÍ TEXT 

1. Minimální rozsah je: 

u bakalářské diplomové práce 72 000 znaků včetně mezer  

u magisterské diplomové práce 108 000 znaků včetně mezer    

(Rozsah se stanovuje od úvodu po závěr, včetně poznámek pod čarou. Přílohy se do rozsahu nezapočítávají!) 

 

2. Text by měl být napsán jednoduchým dobře čitelným písmem (např. Times, Garamond, Helvetica (Arial), Calibri …). 

 

a) základní text 

velikost písma 12 bodů  

řádkování 1,5  

zarovnání do bloku 

b) poznámky pod čarou 

velikost písma 10 b 

řádkování 1–1,5 

zarovnání doleva na praporek 

c) názvy kapitol a podkapitol  

velikost zhruba 14–16 bodů (případně větší podle potřeby) 

d) velikost okrajů 

http://www.theses.cz/


levý (vnitřní) okraj zhruba 4 cm (u velikosti okraje, resp. okrajů se orientujte i dle rozsahu práce – velikost 

hřbetu, manipulace při četbě atd.)  

pravý (vnější) okraj zhruba 2–3 cm 

horní okraj zhruba 2–3 cm 

dolní okraj zhruba 2–3 cm 

e) Typografie 

Citace oddělujte uvozovkami, ale neformátujte kurzivou. Kurzivu použijte na zvýraznění názvů děl. 

Obecně platí, že řádek (v rámci stránky, sazby) nemá být  zakončen tečkou, není-li tato tečka zároveň 

zakončením věty. Řádky tedy nesmí být ukončeny např. titulem, zkratkou, iniciálou apod. Dbejte také na to, 

aby na dvou řádcích nestály od sebe odděleny hodnoty a jednotky, ke kterým se váží (10 km apod.). Pozor na 

rozdíl mezi 15% a 15 %. 

Pozor na správné psaní „českých“ uvozovek (namísto "anglických"). 

Pozor na rozlišování psaní spojovníku (-) a pomlčky (–) především v rozmezí od–do (s. 5–13, 1920–1922). 

Podrobnější pravidla typografie viz: 

Kočička, P. – Blažek, F.: Praktická typografie, Computer Press, Brno, 2004. 

Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.): Akademická příručká českého jazyka. Academia, Praha, 2014. 

Internetová jazyková příručka Akademie věd: http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 

F) ANOTACE 

Anotace v diplomové práci měla být umístěna za závěrem práce a před seznamem použitých zdrojů. 

Musí obsahovat tyto položky: 

1. Příjmení a jméno autora 

2. Název katedry a fakulty 

3. Název diplomové práce 

4. Jméno vedoucího diplomové práce 

5. Počet znaků – Počet znaků se počítá včetně mezer pouze v samotném textu diplomové práce (tedy od úvodu po 

závěr, bez úvodních formulí, anotace a seznamu literatury, ale včetně poznámek pod čarou).      

6. Počet příloh (Přílohy by měly být umístěny za seznamem literatury.)  

7. Počet titulů použité literatury 

8. Klíčová slova (5–10 klíčových slov) 

9. Anotace diplomové práce (stručné shrnutí záměru a obsahu práce a hlavních myšlenek zhruba na 5–10 řádků, cca 

600 znaků včetně mezer) 

 

G) RESUMÉ 

Povinnou součástí DP je cizojazyčné (doporučujeme anglické) resumé v rozsahu 1800–2400 znaků. 

 

H) BIBLIOGRAFICKÉ CITACE 

 

Ve své práci citujte podle platné normy ISO 690. Návod k využití této normy naleznete na:  

http://www.citace.com/CSN-ISO-690  

https://sites.google.com/site/novaiso690/  

 NB: Vědecká knihovna Olomouc nabízí přímý odkaz na citaci jednotlivých katalogových položek podle ISO normy. 

Naleznete u každého jednotlivého záznamu pod odkazem „Citace podle normy ISO690“. 

 

Pozn. k citacím tzv. dynamických webových stránek 

Bibliografické  databáze Historického ústavu AV ČR, http://biblio.hiu.cas.cz/, heslo „Josef Dobrovský“ [cit. 1. 1. 2011]. 

(neuvádějte tedy adresu výsledku dotazu, tj.: http://biblio.hiu.cas.cz/cgi-

bin/search.cgi/?IsisScript=wbib.xis&dot=n&from=1&type=n〈 =cz&format=standard&db=biblio&exp1=Josef%20Dobr

ovsk%FD&firstop=*&exp2=&secop=+&exp3=&rok=&to=10&typdokumentu=&) 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://www.citace.com/CSN-ISO-690
https://sites.google.com/site/novaiso690/

