Pokyny pro vypracování diplomové práce
v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí
Závazné pokyny:
Práce je psána česky, výjimečně, se souhlasem garanta oboru, v některém světovém jazyce. V
takovém případě musí práce obsahovat rozšířený abstrakt v českém jazyce.
Práci ve dvou tištěných vázaných exemplářích (pevná a nerozebíratelná vazba) předloží student k
registraci studijnímu oddělení PřF nejpozději k datu stanovenému ředitelem Centra (či jeho
pedagogickým zástupcem) pro to období státních závěrečných zkoušek, k němuž podává přihlášku.
Výtisky opatřené razítkem fakulty pak student doručí na sekretariát Centra či pedagogickému
zástupci Centra. Následně je určen vedoucím oponent práce a jedna práce je mu doručena. Druhá
práce zůstává v archivu prací Centra. Požaduje-li vedoucí práce svou kopii práce, student odevzdá
práci ve třech výtiscích. Ve stejném termínu jako odevzdání tištěných verzí je student povinen vložit
elektronickou podobu práce do příslušné agendy v is.muni.cz.
Předchozí zveřejnění práce (elektronická verze v is.muni.cz a tištěná verze v archivu Centra) je
podmínkou přístupu k obhajobě práce. Práce musí být takto zveřejněny nejméně 5 dní před
obhajobou. Odevzdání bakalářské práce je podmínkou přístupu k dalším částem státní závěrečné
zkoušky (vlastním zkouškám). Na druhou stranu přístup k těmto dalším částem státní zkoušky není
podmíněn vykonanou obhajobou práce.

Rozsah a formální aspekty práce (nezávazná doporučení):
Vypracováním diplomové práce a při její obhajobě má uchazeč prokázat schopnost:
 orientace v problematice dané tématem diplomové práce
 samostatného řešení zadaného problému
 práce s odbornou literaturou
 vědecké práce pod vedením svého školitele
 samostatného hodnocení a interpretace svých výsledků
 písemné prezentace svých výsledků
 ústní prezentace svých výsledků a jejich obhájení před komisí
 odborné diskuse ústní formou.

Pro teoretickou část práce platí obdobné pokyny jako pro bakalářské práce realizované v Centru –
tedy musí se jednat o kvalitní odborný text. Přehledný, čtivý, ale zároveň odborný a přesný.
Samozřejmostí je správné používání citací a jejich dostatečné množství (60-80, přičemž mezinárodní
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zdroje by měly převažovat). K dispozici je dnes celá řada materiálů pojednávajících o tom jak psát
odborný text či přímo diplomovou práci. Jsou také dostupné návody jak správně používat citace.
Práce je zpracována písemnou formou na A4 papíru, tisk oboustranný, okraje 2-2,5 cm, písmo např.
Arial, Times New Roman, Calibri apod. Velikost písma textu je 11-12, řádkování 1-1,5, očíslované
všechny stránky (kromě úvodních listů). Celkový rozsah práce je 60-80 stran včetně tabulek a
obrázků. Titulní strana je nečíslovaná a odpovídá např. vzoru níže. Následuje další stránka, kde je
uvedeno i jméno vedoucího, dále případně stránka s poděkováním, dále stránka(y) s obsahem a pak
následuje vlastní text.
Práce má obsahovat úvodní část, kde musí být popsány důvody výzkumu v dané problematice a jasně
vytyčeny cíle práce. Další část je teroretická – rozbor dané problematiky – literární rešerše. Následují
části věnované použitým metodickým přístupům, vlastním experimentům a jejich výsledkům. Získané
výsledky jsou kriticky zhodnoceny a zařazeny do širšího kontextu vědy v závěrečné diskusní části.
Práce musí obsahovat abstrakt v ČJ i AJ. V práci by měl být seznam zkratek jsou-li v textu časté.
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