Závěrečné práce oboru Obecná jazykověda
Minimální rozsah prací (orientační údaj):
Bakalářská diplomová práce: 50 000 znaků
Magisterská diplomová práce: 100 000 znaků
Oborová práce k bakalářské státní zkoušce: 20 000 znaků
Oborová práce k magisterské zkoušce: 30 000 znaků
Bakalářské práce mohou mít charakter kompilace, u magisterských se předpokládá (podle
obsahového zaměření) samostatná aplikace poznatků na vymezený jazykový materiál.
Formální požadavky:
Úprava titulního listu atd. je společná pro celou fakultu, vzorem mohou být také starší práce
odevzdané na oboru. Viz informace na fakultních stránkách
http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/
Samozřejmostí je zachování etických norem vědecké práce, tj. řádné označení pramenů, s
nimiž student pracuje. Parafráze je vhodné uvést – např.: ve shodě s XY (rok vydání práce
nebo studie, str....), jak píše XY (rok, str…). Není však možné, aby se většina práce skládala z
parafrází, byť řádně ocitovaných; je nutný i vlastní studentův vklad. Necitování zdrojů nebo
jejich překopírování z cizích prací či internetu bez uvedení zdroje bude kvalifikováno jako
plagiátorství a práce bude odmítnuta (v extrémních případech může hrozit i vyloučení ze
studia).
Citáty je nutno řádně signalizovat uvozovkami a opatřit bibliografickým údajem – např.:
„.........“ (XY rok, strany). Takto „zkrácený odkaz“ odkazuje k seznamu použité literatury v
závěru práce.
Závěrečný seznam literatury je nutno zpracovat pečlivě. Přesnější informace o platných
obecných normách citace nejrůznějších pramenů najdete v knize
MEŠKO, D. aj., 2006. Akademická příručka. Martin: Osveta, s. 215–238.
V jednotlivých oborech se ustálily různé varianty způsobů citace, není chybou je zvolit. V
práci je nutno užívat jednotného způsobu odkazování, pouhé uvedení knihy do závěrečného
seznamu nestačí. Není etické zahrnout mezi prameny knihy a stati, o nichž se student pouze
doslechl, aniž s nimi pracoval.
Jazyk práce: čeština, ev. cizí jazyk v oboru obvyklý. Jazyková správnost je nutná, texty se
stylizačními, mluvnickými a pravopisnými nedostatky budou odmítnuty.
Nejzazší termíny pro zadání prací u předpokládaného vedoucího (zadání se pak vkládá do IS):
Bakalářská práce: 2 semestry před předpokládaným termínem SZZ; student zapisuje jeden
semestr příslušného semináře.
Magisterská práce: 3 semestry před předpokládaným termínem SZZ; student zapisuje dva
semestry příslušného semináře.
Termíny pro odevzdání prací:
Diplomové práce
– 30. 11. pro podzimní semestr (státní zkouška v lednu/únoru)
– 30. 4. pro jarní semestr (státní zkouška v červnu)
– 30. 6. pro jarní semestr (státní zkouška v září)

Oborové práce

– nejpozději 2 týdny před termínem, na nějž se student hlásí k SZZ.

Ke státní závěrečné zkoušce student předloží seznam odborné literatury, se kterou se v
průběhu studia seznámil. Součástí zkoušky může být rozhovor o některém z jím
prostudovaných děl uvedených v seznamu.
Tyto obecné zásady jsou platné od podzimního semestru 2014.

