
Metodický pokyn vedoucího Ústavu historických věd k úpravě závěrečných prací  

na ÚHV FPF SU 

 

(Výtah Metodického pokynu pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů FPF 

SU, s upřesněním pro studenty ÚHV) 

 

Veškeré kvalifikační práce na FPF SU musí být upraveny dle Metodického pokynu pro úpravy, 

zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů FPF SU v Opavě: 

 

Struktura BP a DP (viz příloha č. 1, 2, 3 a 4 Metodického pokynu): 

a) přední strana desek bakalářské/diplomové práce 

b) titulní list 

c) abstrakt a klíčová slova v jazyce českém nebo slovenském a v jazyce anglickém 

d) kopie podkladu pro zadání práce s podpisy studenta, vedoucího BP/DP a vedoucího ústavu 

e) čestné prohlášení studenta, že práci vypracoval samostatně a že uvedl všechny prameny, které při 

psaní práce použil 

f) poděkování (volitelně) 

g) obsah 

h) úvod 

i) vlastní text práce 

j) závěr 

k) seznam použitých pramenů a literatury 

l) seznam tabulek a grafů (jsou-li užívány) 

m) seznam zkratek a symbolů (jsou-li užívány) 

n) seznam příloh (jsou-li zařazeny) 

o) přílohy 

 

Orientační rozsah BP a DP na ÚHV: 

BP – minimálně 40 tiskových stran textu včetně poznámek pod čarou (bez seznamu pramenů, 

literatury a příloh) 

DP − minimálně 70 tiskových stran textu včetně poznámek pod čarou (bez seznamu pramenů, 

literatury a příloh) 

 

Na ÚHV platí pro formální úpravu bakalářských a magisterských diplomových prací vzhledem 

ke zvyklostem historických oborů tyto zásady: 
Písmo (včetně poznámek pod čarou): Times New Roman pro MS-Word 

Velikost písma (včetně nadpisů): 12 

Řádkování textu: 1,5 

Okraje: vlevo 4 cm, vpravo 2 cm, nahoře 3,5 cm, dole 2 cm 

Velikost písma poznámek pod čarou: 10 

Řádkování poznámek pod čarou: 1 (bez vynechání řádku mezi jednotlivými poznámkami pod čarou) 

Citační úzus v poznámkách pod čarou: podle Českého časopisu historického 

 

Ostatní náležitosti se řídí Metodickým pokynem pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných 

prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. 

 

 

Platí pro práce odevzdané od 1. 9. 2019 

 

 

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. 

vedoucí Ústavu historických věd FPF SU 


