Pravidla a požadavky pro vypracování a formální úpravu písemné absolventské práce:
 volba tématu – student si stanoví a konkrétně vymezí téma své absolventské písemné práce,
následně konzultuje s vedoucím HESu
 termín odevzdání vymezeného tématu je stanoven do 10. října aktuálního školního roku.
Student odevzdá nejenom vlastní název, ale i anotaci s bližším vysvětlením členění práce a
seznamen dostupné literatury a dalších zdrojů. Rozsah anotace je stanoven na cca 1
stranu
-

termín odevzdání jedné kapitoly (nebo ekvivalentního úseku textu v rozsahu cca 4
stran) je stanoven do konce vyučování v prosinci aktuálního školního roku.
- termín odevzdání dvou kapitol (nebo ekvivalentního úseku textu v rozsahu cca 8 stran)
je stanoven do konce pololetí aktuálního školního roku.
 rozsah práce - minimálně 15 normostran textu (27 tis. znaků včetně mezer)
 grafická úprava:









práce je tištěna jednostranně na bílý papír formátu A4
řádkování - 1,5
typ písma – doporučuje se standartní druh písma, např. Times New Roman apod.
velikost písma – doporučuje se 12, nebo 13 pro základní text, 9 až 11 pro poznámkový
aparát
text je zarovnán do bloku
doporučené hodnoty okrajů stránky – nahoře 20-25 mm, dole 20-25 mm, vlevo 30-35
mm, vpravo 20-25 mm
číslování stránek – začíná úvodem (str.1). Titulní strana, list se jménem a doporučením
vedoucího práce, prohlášení studenta a obsah nejsou číslovány
označení kapitol – lze využít víceúrovňově členění od levého okraje strany v zákrytu s
hlavním textem (viz příklad níže)
1. Název kapitoly
1.1 Označení podkapitoly
1.1.1 Označení oddílu

 tabulky, obrázky a schémata – jejich popisky se doporučují uvádět kurzívou. V případě
převzatého materiálu, jako například obrázek převzatý z jiné knihy, z internetu apod., je
nutné uvést zdroj
 doslovné citace v textu – ohraničeny z obou stran uvozovkami, vlastní text je psán
kurzívou (viz příklad „kurzíva.....“). V citace zvláštního charakteru je možné po
konzultaci s vedoucím práce použít jiný způsob

- struktura práce:
 titulní strana (samostatný nečíslovaný list): viz příloha
 list s uvedeným jménem vedoucího práce (samostatný nečíslovaný list)
 prohlášení studenta o samostatném vypracování práce ve znění (samostatný nečíslovaný
list)1:
 Prohlašuji, že jsem absolventskou písemnou práci na téma ...............................
vypracoval/a samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že
tato absolventská písemná práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Datum

podpis

 obsah (samostatný nečíslovaný list): strukturován v souladu s členěním vlastního textu.
U jednotlivých kapitol, podkapitol a oddílů musí být vždy uvedena čísla příslušných
stran.2
 úvod (první list číslovaný č. 1): obsahuje zdůvodnění volby a vymezení tématu se
stručným naznačeným výchozích hypotéz, event. zhodnocení stavu výzkumu v dané
oblasti (lze taktéž pojmout jako samostatnou první kapitolu).
 hlavní část – absolventská písemná práce musí obsahovat tři samostatné kapitoly (bez
závěru). Kapitola představuje vlastní tématicky uzavřený celek, který lze dále
hierarchicky strukturovat na dílčí části (kapitola → podkapitola → oddíl). Rozhodující je
v tomto ohledu množství zpracovávaného materiálu a hloubka rozpracování dílčích částí
tématu.
 závěr - shrnuje a hodnotí dosažené výsledky práce v porovnání s výchozími tezemi,
případně naznačí další možné pokračování.
 soupis pramenů a literatury: povinnou součástí práce je soupis použité literatury a dalších
zdrojů informací. Podle vlastní podoby zpracování tématu práce může být soupis
rozčleněn buď dle jednotlivých typů zdrojů (knihy, odborná periodika, odborné studie,
nahrávky, notové edice apod.), nebo abecedně podle přijmení autorů. Uspořádání soupisu
se doporučuje konzultovat s vedoucím absolventské práce.
 odkazování na literaturu a další zdroje v textu: povinnou součástí celé práce je
odkazování na jednotlivé zdroje informací přímo v textu. Absolvent má v tomto
ohledu na výběr několik možností, které případně konzultuje s vedoucím práce. Za vzor
lze použít jakoukoliv odbornou publikaci, nesmí však dojít k prolnutí více systémů
odkazování dohromady (v tomto případě by se jednalo o formální chybu, která bude
zohledněna v oponentském posudku). Hlavním smyslem je jasná ověřitelnost převzatých
údajů přímo v textu.
 jedním z doporučených zdrojů informací jsou rozhovory či emailová korespondence s
pamětníky či oslovenými odborníky na zvolenou problematiku. (pozn. v obou případech
je považováno za samozřejmé, že oslovený konzultant před odevzdáním práce schválí
výslednou podobu částí, na kterých se spolupodílel, aby nedošlo k jeho dezinterpretaci
autorem)
 doporučená podoba odkazu v případě ústní konzultace: Na základě ústní konzultace s …
…, datum
1 Pozn.: Před odevzdáním práce neopomeňte prohlášení podepsat!
2 Pozn.: Každou novou kapitolu se doporučuje začínat na nové straně. V případě podkapitol a oddílů lze začít na téže
straně, z důvodu přehlednosti se nedoporučuje začít novou podkapitolu či oddíl ke konci strany.

 doporučená podoba odkazu v případě emailové korespondence: Na základě emailové
korespondece s … …, datum
 v případě, že je zdrojem informací internetová stránka, je nutné uvést datum získání
informace (kdy jste vy stránku navštívili).
 jako návod pro vytvoření citace z jednotlivých druhů zdrojů - kniha, encyklopedie,
odborný článek, internetové zdroje apod.) lze doporučit internetové stránky:
www.citace.com.
 při nedodržení termínů pro odevzdání pracovní a definitivní verze práce bude autor
v Historicko-estetickém semináři hodnocen v druhém pololetí známkou nedostatečně,
nebo nebude klasifikován
 vedoucí práce také v klasifikaci za obě pololetí zohlední případné nedodržení požadavků
na odevzdávání průběžných verzí textu
 autor odevzdá ve stanoveném termínu 3 svázené výtisky (druh vazby po domluvě s
vedoucím absolventské práce; nezapomeňte ve všech třech případech podepsat
prohlášení)
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