POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ
ZÁVĚREČNÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ V RÁMCI
BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA SEKCI UKRAJINISTIKY
Zadání tématu bakalářská práce:
Katedra zveřejňuje návrh témat bakalářských prací pro studenty 2. ročníků Bc. studia obvykle
začátkem LS. Studenti si po konzultaci s vyučujícím zapisují téma. Mezní termín pro
odevzdání zadání tématu stanovuje harmonogram katedry slavistiky FF UP pro příslušný
akademicky rok.
Postup při evidenci BP:
Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data,
formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce.
Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry. Sekretářka
katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO. Pracovnice SO na základě tohoto
dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. Podklad pro zadání bakalářské práce si
student pečlivě uschová, protože jej bude vkládat do vázané podoby BP.
Bakalářské semináře:
KSU/DSBC1, KSU/DSBC2
(v nové akreditaci pod kódy KSU/7DSB1, KSU/7DSB2)
Student, který si zapsal téma BP na sekci ukrajinistiky, si zapisuje bakalářské diplomové
semináře také na sekci ukrajinistiky. Obvykle si semináře studenti zapisují v ZS 3. ročníku a
LS 3. ročníku. Vedení katedry studentům doporučuje, aby si semináře zapisovali až ve chvíli,
kdy na práci skutečně pracují, vzhledem k tomu, že zápočet lze udělit pouze na základě
skutečně odvedené práce. Zápočet uděluje studentovi vedoucí práce.
Bakalářská práce
Je psána česky nebo ukrajinsky dle volby studenta s opačným pětistránkovým resumé a musí
mít 54 000 – 72 000 znaků (tj. 30 - 40 stran normovaného textu). Pokud se jedná o práci
založenou na výzkumu jazykového materiálu, požaduje se 300 excerpčních lístků.
Formální úprava prací:
1. Titulní strana (viz vzor č.1).
2. Prohlášení autora o původnosti (viz vzor č. 2).
3. Obsah práce (desetinné třídění podkapitol).
4. Text práce (oddělování kapitol a podkapitol).
5. Závěr, v němž jsou shrnuty výsledky výzkumu.
6. Ukrajinské/české resumé.
7. Seznam použité odborné literatury v abecedním pořadí (viz vzor č. 4).
8. Seznam excerpované literatury v abecedním pořadí.
9. Případně seznam zkratek a seznam příloh.
10. Podklad pro zadání BP.
11. Anotace (Anotaci je nutné vložit jako poslední list do svázané podoby bakalářské práce).
12. Základní text
- Okraje: Nahoře 2,5, Dole 2,5, zprava 2,5, zleva 3,3 (z důvodu vazby).
- Font písma: Times New Roman, Arial, velikost 12.
- Příklady kurzívou, důležité výrazy tučně. Citace v uvozovkách, ne kurzívou.
- Hlavní nadpisy: velké písmo, tučně, vel. 14.

- Dílčí nadpisy: velké písmo, tučně, vel. 12.
- Nadpis nesmí být na konci stránky bez dalšího textu.
- Nepoužívat dělení slov.
- Odkazy na zdroje:
2 možné způsoby: je třeba vybrat jeden z nich (nelze je vzájemně kombinovat)
a důsledně v celé práci jednotně uplatňovat.
1. Poznámky pod čarou.
2. Citace v textu: v kulatých závorkách, např.:
(Novák 2002: Academia, 64). Při uvádění pramenů v textu používat poznámky pod
čarou pouze pro doplňující informace, nikoli jako odkaz na prameny. Pokud je odkaz
dlouhý (zvláště při citaci z internetového zdroje), doporučujeme odkaz v bibliografii
označit zkratkou, resp. číslem a to uvádět v textu v kulaté závorce.
- Parafráze (převzatá myšlenka vyjádřená slovy diplomanta: musí být vhodnými
uvozujícími slovy vyznačen začátek a konec parafráze.
- Bibliografické odkazy a citace dokumentů uvádět v souladu s ČSN ISO 690.
- Další grafické úpravy textu (důležité výrazy tučně, desetinné členění textu, členění textu
a, b, c atd.): jsou na zvážení diplomanta po domluvě s vedoucím práce. Veškeré odkazy
musí být vztaženy ke konkrétnímu autorovi. Anonymní citace je nepřípustná. U Bc. práce
by neměl klesnout počet odborných zdrojů pod 10 položek – řídí se povahou zadaného
tématu BP.
13. Součástí úvodních náležitostí může být také poděkování vedoucímu práce (viz vzor č. 3).
Odevzdání a evidence bakalářské práce:
1. BP je odevzdána v okamžiku, kdy ji student úspěšně vloží do IS STAG. Student je
povinen vložit konečné znění BP do tohoto systému ve lhůtě stanovené harmonogramem
katedry slavistiky FF UP pro příslušný akademicky rok. Student si vytiskne potvrzení
dokládající úspěšnost vložení.
2. Současně student odevzdává BP ve dvojím tišteném vyhotovení v pevné vazbě a na
elektronickém nosiči ve formátu Pdf (CD ROM, DVD – vložené v každém výtisku
v kapse na poslední pevné straně), a to ve stejné podobě a znění, jak je BP vložena do IS
STAG.
3. BP musí být zaevidována na studijním oddělení FF v souladu s harmonogramem katedry
slavistiky FF UP pro příslušný akademický rok. Se zaevidováním BP jsou spojeny tyto
povinnosti studenta:
a) vyplnit anotaci BP a vložit ji jako poslední list do vytištěné práce společně s formulářem
Podklad pra zadání bakalářské práce studenta;
b) doplnit údaje o své bakalářské práci v systému IS STAG ve formuláři Doplnění údajů o
kvalifikační práci (dále jen formulář) a vytisknout;
c) vytištěný formulář student podepíše a odevzdá společně s výtisky BP na studijním
oddělení FF UP k závěrečné evidenci; po závěrečné evidenci již nelze provádět změny
údajů, lze pouze prohlížet;
d) po zaevidování BP student ihned odevzdá dva výtisky BP včetně elektronických nosičů na
sekretariát katedry;
e) student plně zodpovídá za správnost veškerých dat odevzdaných k zaevidování.
Zveřejnění posudků:
Na bakalářskou práci budou vypracovány dva posudky, přičemž jeden bude vypracován
vedoucím práce a jeden oponentem práce. Posudky budou zveřejněny nejméně jeden týden
před konáním její obhajoby v systému IS STAG.

Přihlášení na termín obhajoby:
1. Student musí mít v akademickém roce, v kterém chce konat obhajobu BP, zapsán předmět
KSU/BCDP. V případě, že si tento předmět nezapíše, nezobrazí se mu termín obhajoby.
2. Student se zapíše na vypsaný termín obhajoby ve lhůtě stanovené harmonogramem
katedry slavistiky FF UP pro příslušný akademicky rok.
POZOR – v případě, že se student nezapíše na termín, nebude moci konat obhajobu BP
ani v případě, že práci řádně odevzdal.

VZOR č. 1

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI
KATEDRA SLAVISTIKY

NÁZEV bakalářské práce – v českém jazyce
NÁZEV bakalářské práce – v anglickém jazyce
NÁZEV bakalářské práce - v jazyce, v kterém je práce
psána

VYPRACOVAL:

Jan Novák

VEDOUCÍ PRÁCE:

prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.

2012

VZOR č. 2

Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně a uvedl/a všechny použité
prameny.

V Olomouci, 30.11.2012

______________________
podpis

VZOR č. 3

Děkuji prof. Alle Akrhanhelské, DrSc., za konzultace, rady a připomínky, které
mi během psaní bakalářské práce poskytla.

______________________
podpis

VZOR č. 4
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