
Jazyková stránka a odborný styl psaní

Jedním z kritérií hodnocení bakalářské či diplomové práce je její jazyková stránka. Ta 

neznamená jen gramatickou správnost použitých jazykových prostředků, ale též jejich 

vhodné uspořádání, tzv. styl. Vědecký styl psaní je typický pro práce určené odborníkům-

specialistům a je odrazem nejenom logického myšlení autora a jeho vyjadřovacích schopností, 

ale i celkové erudice, sečtělosti, zkušenosti a praxe. 

Dbejte proto na několik osvědčených zásad: 

• při psaní práce nepoužívejte autorského "já". Zprávu pište v první osobě plurálu 

(docházíme k závěru) nebo v třetí osobě singuláru (došlo se k závěru). To platí zejména 

pro část teoretickou, která se opírá o prostudovanou literaturu a všeobecné soudy. V části 

výzkumné, jež je prezentací autorových záměrů, je možno (ale není nutno) autorské "já" 

použít (došel jsem k závěru); 1. os. sb. užíváme také v Úvodu a Závěru, kde si vytyčujeme 

cíle, resp. hodnotíme výsledky, jichž jsme dosáhli apod. 

• v rámci jednoho odstavce (případně i většího celku) neměňte osobu, číslo a čas sloves;

• dávejte přednost českým výrazům před cizími, známým slovům před méně známými, 

používejte činných tvarů sloves a vyhýbejte se pokud možno trpnému rodu a podstatným 

jménům slovesným (větu Realita, že zkoumání hudebně výchovné praxe je považováno za 

málo probádané... lze přehledněji vyjádřit např. Skutečnost, že výzkum hudebně

výchovné praxe se považuje (považujeme) za málo probádaný...);

• vyhýbejte se komplikovaným souvětím, střídejte souvětí s krátkými větami. Mohlo by 

dojít k tzv. přetíženosti věty, k tzv. “tasemnicovému“ souvětí (V. Šmilauer), v němž se 

hromadí zejména vedlejší věty vztažné (Žáci, jejichž hudební schopnosti chceme zkoumat,  

se stávají subjekty výzkumu, které podrobíme kolektivní prověrce hudebnosti, jež je  

zaměřena na percepční činnosti, které mohou  vykonávat kolektivně);

• jednoduchost a stručnost nespočívá v tom, že by autor tvořil pouze krátké věty a vynechal 

všechny detaily, ale docílí se oproštěním textu od zbytečných, nic neříkajících slov 

(zásadou je, nechť každé slovo mluví);

• rozlišujte podstatný a doplňkový údaj. Je to obtížné zejména při hromadění podstatných a 

přídavných jmen, např. hudebně výchovná výzkumná práce je nesprávné vyjádření pro 

výzkumnou práci v hudební výchově apod.;

• neopakujte myšlenky. Je-li to nezbytné, zmiňte se o tom, že jste o problému hovořili již 

dříve (na str., v kapitole apod.);

• přepracujte odstavce, věty i slova, která mohou mít více významů.
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