
Formální náležitosti diplomové práce

Při hodnocení diplomové práce se přihlíží nejenom k jejímu obsahu, ale též k formálním 

náležitostem jednotlivých částí, ke kvalitě zhotoveného čistopisu i jeho vnější podobě. 

• Obálka diplomové práce by měla obsahovat tyto údaje:

– název a sídlo školy;označení typu práce (diplomová, bakalářská);

– křestní jméno a příjmení diplomanta;

– rok sepsání.

• Titulní strana by měla prezentovat tento sled údajů:

– název a sídlo školy, název fakulty a katedry, je vhodné podložit znakem UK;

– název diplomové práce (případně podnázev);

– označení druhu zprávy (diplomová práce, bakalářská práce);

– jméno a příjmení vedoucího diplomové práce s uvedením akademických titulů;

– jméno a příjmení oponenta diplomové práce s uvedením akademických titulů (údaj 

není povinný);

– místo a rok odevzdání;

– jméno, příjmení a případný titul diplomanta, jeho studijní obor.

• Autorský abstrakt (autoreferát) je stručným vyjádřením obsahu diplomové práce, jež 

nepřesahuje 3% originálu (tj. např. u šedesátistránkového diplomového úkolu čítá necelé 

dvě strany). Uvádí základní údaje o předmětu práce, cíli, metodách, výsledcích a závěrech 

práce a slouží tak jako prvotní informace o obsahu vědecké zprávy. Ve stručnější podobě 

ho může nahradit anotace, případně resumé. 

• Cizojazyčné Résumé (anglicky Summary, německy Zusammenfassung)

• Prohlášení se píše na samostatný list hned po titulní straně (případně po autoreferátu). 

Diplomant v něm uvedením místa a data a vlastnoručním podpisem potvrzuje, že 

diplomovou práci na téma…vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které uvádí 

v přiložené  bibliografii.

• Poděkování pracovníkům, kteří byli nápomocni vzniku diplomové práce a překročili 

rámec svých povinností, může, ale nemusí být ve zprávě uvedeno .

• Obsah bývá umístěn na samostatné stránce. Jeho pozice na začátku pojednání má tu 

výhodu, že zároveň supluje osnovu diplomové práce. Obsah uvádí pořadí jednotlivých 

částí práce, k jejichž označení se používá nejčastěji desetinného členění. To umožňuje 

zřetelně rozlišit hierarchii jednotlivých částí. Tak např. označení 4.2.1 znamená čtvrtou 



hlavní kapitolu, její druhou podkapitolu a v ní první úsek. Úvod má nultý řád, proto se 

nečísluje. Za poslední číslicí v desetinném členění se nepíše tečka, rovněž tak jako za 

první číslicí, označuje-li hlavní kapitolu. 

• Ve vlastním textu je třeba se z hlediska formálního zaměřit především na:

– správnou bibliografickou citaci,

– odkazy na citaci a psaní poznámek pod čarou,

– správné označování a provedení notových příkladů, tabulek, grafů, obrázků apod. 

Graficky dokonalé je počítačové zpracování notových ukázek. Existuje již velká řada 

notačních programů – pro začátečníky je vhodný např. Encore, Opus Amadeus, 

Capella apod., náročnější  pracují většinou v notačním programu Sibelius, Opus, 

Finale, Cubase, Cakewalk apod. (Přehled a základní manuály in JIRÁSEK, O. 

Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači. Praha : Computer Press, 2001.) Je-li 

notových ukázek v práci více nebo jsou-li na ně v textu odkazy, je vhodné je číslovat 

nebo označovat názvy (a na konci práce umístit jejich seznam). Také tabulky, 

obrázky, grafy se označují arabskými číslicemi a opatřují názvy. 

• Bibliografie je nezbytnou součástí každé diplomové práce, neboť jako záznam všech 

informačních pramenů, které diplomant prostudoval a použil při zpracování diplomového 

úkolu, svědčí o jeho odborné erudici, a to bez ohledu na to, zda informace v nich obsažené 

v práci bezprostředně cituje. Bibliografie se někdy člení na knihy, časopisecké články a 

ostatní informační prameny, případně též na literaturu domácí a zahraniční. Jednotlivé 

záznamy se řadí abecedně podle příjmení autorů, zapisují se podle normy a mohou se 

označit pořadovým číslem.

• Diplomová práce bývá též doplněna seznamem tabulek, notových ukázek, grafů, příloh 

apod., v němž se obvykle uvádí pořadové číslo záznamu, jeho název a stránka v práci.

• Přílohy se zařazují na závěr práce. Jednotlivé přílohy se opatřují číselným označením a 

stránkují se samostatně. Jsou-li součástí přílohy např. CD, kazety či modely vyučovacích 

pomůcek, vkládají se do zvláštní schránky, která je knihařem zhotovena při vazbě.

• Číslování – stránky diplomové práce číslujeme arabskými číslicemi obvykle uprostřed 

dole. Započítávají se všechny strany, avšak na některých z nich se číslo nezobrazuje 

(titulní strana, prohlášení, prázdné strany, úvod apod.). V praxi to znamená, že číslování je 

zobrazeno až u první teoretické kapitoly. Přílohy, jak bylo výše uvedeno, se stránkují 

samostatně.
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