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Opatření děkana č. 6 / 2007 

Kvalifikační písemné práce, 

jejich formální náležitosti  

a pravidla pro odevzdání, uložení a zpřístupnění 
 

Podle § 44 odst. 2f zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění (dále: 

zákon), ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5, § 47 odst. 4 a § 47b zákona a navazují-

cích předpisů Univerzity Karlovy v Praze ustanovuji tímto závazná pravidla pro formál-

ní úpravu kvalifikačních prací, jakož i pravidla pro jejich odevzdání, uložení a zpřístup-

nění. 

Kvalifikačními písemnými pracemi (dále: „kvalifikační práce“) se rozumí práce 

bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5, § 

47 odst. 4 zákona. 

 

ČÁST PRVNÍ 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 

úvod 

Autorům kvalifikačních prací se doporučuje seznámit se s pravidly formální úpravy 

kvalifikačních prací již při jejich zadání a při vypracovávání textu se jimi od počátku 

řídit.  

Podrobnosti požadavků, doporučená řešení a možné varianty jsou uvedeny 

v přílohách č. 1–3 a v Manuálu k formálním náležitostem akademických písemných 

prací. K tomuto Manuálu jsou také zpracovány doporučené šablony elektronických 

dokumentů. 
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článek 1 – Struktura a povinné údaje práce 

Kvalifikační práce odevzdávané v rámci studijních povinností na ETF musejí 

splňovat tato pravidla formální úpravy: 

1) Obálka závěrečné práce musí obsahovat tyto údaje (vzor viz Příloha č. 1): 

a. název školy a fakulty, 

b. typ práce, 

c. jméno autora, 

d. rok. 

2) Titulní list musí obsahovat tyto údaje (vzor viz Příloha č. 2): 

a. název školy a fakulty, 

b. název práce, 

c. typ práce, 

d. jméno autora, 

e. název katedry, na které je práce předložena, 

f. jméno vedoucího práce, 

g. název studijního programu a oboru, 

h. rok odevzdání. 

3) Práce musí obsahovat prohlášení s těmito náležitostmi (vzor viz Příloha č. 3): 

a. student vypracoval práci samostatně a výhradně za použití citovaných 
pramenů, 

b. student souhlasí se zveřejněním práce pro účely výzkumu a soukromého 

studia. 

V obou odevzdaných výtiscích práce musí být toto prohlášení opatřeno 

datem a vlastnoručním podpisem. 

4) Následující stránka musí obsahovat tyto další povinné údaje: 

a. překlad názvu práce do angličtiny, 

b. anotaci a klíčová slova v jazyce práce, 

c. překlad anotace a klíčových slov do angličtiny. 

5) Před obsahem je možné uvést poděkování, motto nebo citáty. 

6) Doporučené členění textu práce: 

a. obsah, 

b. úvod, 
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c. vlastní text (členěn do kapitol a podkapitol), 

d. závěr, 

e. rejstřík(-y), 

f. seznam použité literatury, 
(Doporučené členění seznamu je: 

1. primární literatura a zdroje 

2. sekundární literatura a zdroje 

3. pomocná literatura/pomůcky ) 

g. seznamy příloh a vlastní přílohy. 

7) Práce musí být svázána pevnou, nerozebíratelnou vazbou v pevných deskách. 

Desky mají být označeny základními údaji (dle vyobrazení v Příloze č. 1). 

článek 2 – Doporučené formátování 

Důležitým aspektem formální úpravy kvalifikační práce je její zpracování podle 

obvyklých typografických zásad. Pravidla formátování stránky, formátování odstavců, 

formátování a řezu písma v jednotlivých částech textu a další typografické zásady uvádí 

i s možnými variantami, praktickými radami a doporučeními Manuál k formálním 

náležitostem akademických písemných prací (viz výše, úvod). 

 

ČÁST DRUHÁ 

ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 

článek 3 – Organizace odevzdání a řízení před obhajobou 

1. Termín odevzdání kvalifikačních prací je obvykle dva měsíce před plánovaným 

termínem obhajoby (měsíce červenec a srpen se do této lhůty nezapočítávají). 

Konkrétní data termínů jsou zveřejňována v harmonogramu akademického roku. 

2. Kvalifikační práci odevzdává student na studijním oddělení děkanátu v daném 

termínu (vyhlašováno v harmonogramu akademického roku) ve dvojí podobě: 

a. dva exempláře vytištěné a pevně svázané v deskách (dle čl. 1, odst. 7); 

b. digitální verzi (totožnou s verzí tištěnou) v jediném elektronickém 

dokumentu, a to jednak ve formátu zdrojového dokumentu (ve formátu 

MS Word, OpenOffice či LaTex), jednak v konverzi do PDF. Výjimečná 
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řešení je možné připustit po souhlasu správce databáze kvalifikačních 

prací (viz čl. 4, odst. 2b). 

3. Studijní oddělení děkanátu vede evidenci odevzdaných kvalifikačních prací, 

propůjčuje práce oponentům ke zpracování posudků, zajišťuje zpřístupnění 

prací, připravuje materiály k obhajobě a po obhajobě předává kvalifikační práce 

spolu s posudky Středisku vědeckých informací. 

4. Pět pracovních dnů před termínem obhajoby je kvalifikační práce dle § 47b odst. 

2 zpřístupněna k nahlížení veřejnosti na příslušném pracovišti studijního odděle-

ní děkanátu, jež vede agendu studijního programu a oboru, v němž je kvalifikač-

ní práce předložena. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ULOŽENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 

článek 4 – Organizace po obhajobě 

1. Uchováním, zpracováním do databáze kvalifikačních prací a zpřístupňováním je 

pověřeno Středisko vědeckých informací ETF. 

2. Všechny kvalifikační práce jsou  

a. evidovány v elektronickém katalogu knihovny ETF 

b. a spolu s oponentními posudky, příp. s posudkem vedoucího práce 

plnotextově vloženy do databáze kvalifikačních prací. 

3. Tištěné exempláře jsou uchovávány  

a. ve Středisku vědeckých informací ETF 

b. a v Archivu UK. 

4. Na základě prohlášení autora mohou být rukopisy kvalifikačních prací 

zpřístupněny veřejnosti pro účely výzkumu a soukromého studia. 

 

       doc. ThDr. Martin Prudký 

          děkan 

V Praze dne 27. března 2007 

č.j. 31 / 2007 
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Přílohy 
Příloha č. 1 Vzor obálky závěrečné práce 

U N I V E R Z I T A  K A R L O V A  V  P R A Z E  

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

<BAKALÁŘSKÁ, DIPLOMOVÁ, DIZERTAČNÍ> PRÁCE 

<ROK> <JMÉNO AUTORA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE> 
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hřbet závěrečné 
práce 

přední desky 

závěrečné práce 
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Příloha č. 2 Vzor titulní stránky závěrečné práce 

U N I V E R Z I T A  K A R L O V A  V  P R A Z E  

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

<NÁZEV> 

 

DIPLOMOVÁ/BAKALÁŘSKÁ/… PRÁCE 

Autor:     <vaše jméno> 

Katedra:    <katedra> 

Vedoucí práce:   <vedoucí práce> 

Studijní program:   <kód a název studijního programu> 

Studijní obor:    <název studijního oboru> 

  

Rok odevzdání:   <rok> 
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Příloha č. 3 Text prohlášení 

 

 

Prohlášení: 

1. Prohlašuji, že jsem tuto <typ práce> s názvem <název> napsal/-a samostatně a výhradně 

s použitím uvedených pramenů. 

2. Souhlasím s tím, aby byla zpřístupněna veřejnosti  pro účely výzkumu a soukromého studia. 

 

V <místo> dne <datum>      <jméno> 


