
POKYNY K  VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE A REGISTRACE  

Témata diplomových prací jsou vypsána příslušnými katedrami. Vedle toho může 
student sám navrhnout téma práce a individuálně se obrátit na vyučujícího, u kterého má 
zájem, aby jeho práci vedl. Na základě konzultací a případných korekcí s budoucím 
vedoucím diplomové práce student odevzdá vyplněný Formulář pro registraci tématu 
diplomové práce na příslušné katedře. Zároveň zašle elektronickou verzi formuláře na 
emailovou adresu pověřeného pracovníka katedry. Témata jsou následně vypsána a 
zadána ve Studijním informačním systému (SIS) v souladu s Opatřením děkana UK FHS 
č. 5/2013.  

Témata diplomových prací v oboru historické sociologie se registrují do konce 
května prvního roku navazujícího magisterského studia. Dodržení tohoto postupu je 
předpokladem pro zápis studujících do Diplomového semináře I.   
 

VEDENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Diplomová práce může být vedena členem či vyučujícím příslušné katedry, nebo 
výjimečně (po předchozím souhlasu vedoucího katedry) jiným odborníkem.  

Diplomové práce jsou vedeny individuálně v  dohodnutých konzultačních 
hodinách a dále konzultovány prostřednictvím diplomových seminářů. Studující si  dle 
své potřeby a iniciativy samostatně či po poradě s vedoucím práce volí i další 
konzultanty podle specifické odbornosti, z níž potřebuje čerpat informace, ovšem bez 
nároku na jejich honorář.  
 

RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

V diplomové práci má student prokázat, že splnil základní nároky, které se kladou 
na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru (tj. schopnost jasně 
formulovat výchozí situaci či problém, plánovaný záměr a cíl, charakterizovat a zdůvodnit 
výběr užitých metod a postupů, zrealizovat plánované postupy, přiměřeně 
zdokumentovat a shromáždit potřebná data a poznatky, samostatně interpretovat 
dosažené výsledky, formulovat jednoznačné a podložené závěry, prezentovat je 
v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým 
aparátem). Diplomová práce má jak aspekt praktické realizace tématu (vlastní výzkum, 
podpora změny, monitorování či evaluace), tak aspekt literárního zpracování tématu 
v předložené práci. Kvalita zpracování obou těchto částí je při hodnocení diplomové 
práce posuzována. 

Diplomová práce začíná úvodem, který podává vymezení problému, formuluje 
hlavní hypotézy nebo výzkumné otázky, přibližuje použité výzkumné metody, sumarizuje 
strukturu celé práce a případně vymezuje lokaci badatele/ky. Práce dále obsahuje 
teoretickou či rešeršní část, věnovanou shrnutí současného stavu znalostí v rámci 
zadaného tématu. Teoreticky zaměřené práce se dále strukturují podle povahy tématu. 
Jedná-li se o práci empirickou, následuje část věnovaná vlastnímu výzkumu (analýzám) 
a jejich výsledkům, která zahrnuje diskusi použité metodologie (metodiky), zvolených a 
realizovaných postupů. Získané výsledky jsou kriticky zhodnoceny a zařazeny do širšího 
teoretického kontextu v závěrečné diskusní části.  

Práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu – 
vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých. Studující nemůže 
v diplomové práci použít materiál z již jinde publikovaných výzkumů nebo materiál 



získaný mimo dobu, kdy pracoval na diplomové práci. Na takový materiál může pouze 
odkázat. 
 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRACOVIŠT Ě HISTORICKÉ SOCIOLOGIE  
 
Obsahová stránka práce 

Závěrečná práce musí obsahovat jasně deklarovaný výzkumný problém, cíl a 
postup jeho dosažení. V práci musí být znatelný soulad mezi názvem práce, cílem práce 
a strukturou práce. Obsah jednotlivých kapitol i podkapitol musí odpovídat jejich názvu a 
měl by být jasně vztažen k cíli práce. 

Empirická práce není přípustná bez teoretického úvodu, který sice nemusí 
dosahovat podrobnosti a rozsahu jako u práce teoretické, nicméně musí být jasně 
vztažen k empirické části textu. Empirická práce musí obsahovat popis užité metody a 
zdůvodnění její volby. 

V teoretické práci, resp. v teoretické části empirické práce, by měla být znatelná 
přítomnost autora (vlastní kritická reflexe zdrojů a používaných konceptů, zdůvodnění 
výběru či řazení autorů, ...). 
 
Formální úprava textu 

Na Pracovišti Historické sociologie jsou preferovány tzv. knižní odstavce (tzn. 
odstavce začínající odsazením v šířce 5 úhozů), nikoli odstavce „americké“, značené 
mezerou mezi odstavci. V oblasti grafických úprav se doporučuje střídmost. Studující by 
měl zvolit jeden typ písma, který použije v celé práci. Doporučené písmo a řádkování: 
Times New Roman, velikost 13, řádky 1,5. 

V textu není vhodné používat podtržítko, tučné písmo by se mělo objevovat jen 
v nadpisech. Pokud je potřeba zdůraznit některou pasáž v textu, doporučujeme použití 
kurzivy. 

Doporučujeme studujícím, aby před odevzdáním a svázáním diplomové práce 
zaslali svůj text ke korektuře někomu známému. 
  
Členění kapitol 

Při psaní diplomové práce je vhodné si vytvořit podrobnou osnovu s kapitolami a 
subkapitolami. Struktura by nicméně neměla být příliš složitá a členění kapitol na 
subkapitoly by nemělo přesáhnout tři úrovně. Jednotlivé kapitoly a subkapitoly by měly 
být číslovány (např. 2.1.1). 
Nadpisy subkapitol mohou být od textu odlišeny velikostí, případně zvýrazněním písma 
(tučně nebo kurzívou). 
Změna tématu může být naznačena rovněž třemi hvězdičkami: *** 
  
Odkazy na literaturu 
 Na každé straně textu by se měly vyskytovat minimálně 2 – 3 odkazy na 
relevantní literaturu, v teoretické části to ovšem může být i více a v empirické části 
naopak méně. Přesto by odkazy neměly chybět ani ve výzkumné části práce. V textu by 
se neměly vyskytovat dlouhé pasáže odkazující jen na jeden titul. 
 Studující by si měl zvolit jeden způsob odkazování, který používá v celém textu. 
Doporučenými citačními standardy jsou pravidla užívaná Sociologickým časopisem (viz 
http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/3-formalni-stranka-rukopisu nebo dokument „Příručka 
pro zpracování bibliografických odkazů“).  
 Citace lze uvádět v poznámce pod čarou, doporučeny jsou však spíše citace 
přímo v textu: [Novák 1999: 45]. Pokud uvádíme doslovnou citaci, používáme 
následující formu: 



• „Takto vypadá citace, v níž citujeme celou větu a která končí tečkou.“ [Novák 
1999: 45]  

• „když necitujeme celou větu, nachází se tečka až za závorkou...“ [Novák 1999: 
45]. 

 Obvykle se pro doslovné citace nepoužívá kurziva, ale uvozovky. V každém 
případě nepoužíváme kurzivu a uvozovky současně. U doslovných citací pramenů 
v cizím jazyce vkládáme do vlastního textu náš překlad a originální text v cizím jazyce 
vkládáme do poznámky pod čarou. 
 Pro výčet bibliografie bychom měli zvolit jeden styl, který uplatníme v celém 
seznamu literatury. Možné způsoby citování bibliografie: 
monografie – Novák, J. 1993. Sociologie. Praha: Argo. 
články – Novák, J. 2003. „Historická sociologie.“ In: Sociologický časopis 39, 6, s. 14-20. 
Odkazovat je nutné rovněž na elektronické zdroje, např. webové stránky. U 
elektronických zdrojů bychom měli uvádět datum, kdy jsme příslušný zdroj konzultovali: 
Novák, J. 2003. „Historická sociologie.“ In: Sociologický časopis 39, 6, s. 14-20. 
Dostupné na: www.xy.cz (28.2.2011). 
   

ODEVZDÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Termín odevzdání závěrečné práce je určen harmonogramem akademického 
roku dle plánovaného termínu obhajoby. Student odevzdá diplomovou práci ve dvou 
tištěných vázaných exemplářích na katedře, na níž byla práce studentovi zadána. Oba 
odevzdané exempláře musí obsahovat vlastnoručně podepsané prohlášení (student 
vypracoval práci samostatně; všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány; 
práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu). Současně je povinen vložit 
diplomovou práci do SIS ve formátu PDF (spolu s abstrakty v českém a anglickém 
jazyce).  

Neodevzdá-li student/ka práci ke stanovenému datu, není přihláška k příslušnému 
termínu státní zkoušky přijata. 
  

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE  

K posouzení práce stanoví vedoucí katedry po dohodě s vedoucím práce jednoho 
oponenta. Oponent a vedoucí práce vypracují posudky předložené práce, v nichž 
výslovně uvedou, zda doporučují, resp. nedoporučují, práci k obhajobě a navrhnou 
stupeň její klasifikace. Vedoucí práce ve svém posudku zhodnotí i aktivitu studenta 
během řešení diplomového úkolu.   

Vlastní obhajoba práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi 
s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. 
Autor tak prokazuje schopnost ústní prezentace svých výsledků a jejich obhájení před 
komisí. Délka vlastní prezentace je stanovena na 10, maximálně 15 minut. 

Následuje představení posudků vedoucího práce a oponenta. Autor práce poté 
reaguje na připomínky obsažené v posudcích, vyjadřuje se k předem zadaným námětům 
k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby. 

Následuje jednání komise bez přítomnosti diplomanta a vyhlášení výsledku 
obhajoby.  
 
 
 
 
 
 


