
Pokyny pro obsahové a formální zpracování bakalářských/magisterských 

oborových prací na Ústavu slavistiky FF MU 
 

 

Harmonogram zadávání a odevzdávání oborových prací: 

 

V posledním semestru studia nediplomového oboru dvouoborového studia posluchači 

povinně zapisují Seminář k bakalářské/magisterské oborové  práci.  

O zadání tématu oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který 

předchází poslednímu semestru studia nediplomového oboru. 

Termíny odevzdání oborových prací: po dohodě s vedoucím práce, nejpozději však 30 

dnů před datem státní závěrečné zkoušky. 

Nejpozději k uvedenému termínu student odevzdá 1 exemplář oborové práce v kroužkové 

vazbě vedoucímu práce, případně na sekretariát ústavu. 

Vedoucí oborové práce potvrdí její přijetí a tím i splnění této studijní povinnosti udělením 

zápočtu nejpozději 14 dnů před datem státní závěrečné zkoušky 

Témata:  

Témata oborových prací vypisují průběžně vyučující oboru, případně vedoucím ústavu 

stanovení externí spolupracovníci prostřednictvím příslušné aplikace v IS (Předběžné 

zadání).  

Téma práce může vyučujícímu navrhnout sám student, po vzájemné dohodě pak vyučující 

téma vypíše a studenta k tématu přihlásí. 

Témata práce jsou volena podle obsahového zaměření a předmětové skladby příslušného 

oboru dle schválené akreditace.  

Tématem práce může být široce pojatá problematika jazykovědná, literárněvědná, kulturně-

historická nebo areálová.  

Za přiměřenost a adekvátnost tématu odpovídá vedoucí práce. 

 

Jazyk:  

Práce může být napsána v jazyce českém nebo v profilovém jazyce oboru (tj. rusky nebo 

polsky podle zvoleného dominantního areálu).  

Práce napsaná v češtině musí obsahovat resumé (tj. stručný konspekt celé práce) 

v profilovém jazyce oboru v rozsahu nejméně 1800 znaků (cca 1 normostrana). 

 

Rozsah:  

a) bakalářská oborová práce: minimálně 27 000 znaků (cca 15 normostran) 

b) magisterská oborová práce: minimálně 55 000 znaků (cca 30 normostran) 

Do minimálního rozsahu se nezapočítávají případné přílohy práce (dotazníky, obrazové 

přílohy, kopie textů a dokumentů apod.). 

 

 

 



Formální náležitosti 

Základní požadavky na formální zpracování závěrečných prací včetně citací odborné 

literatury jsou uvedeny v předpisech FF MU 

(https://is.muni.cz/auth/do/1421/4581421/Vzor_bakalarske_prace.pdf). 

Strukturu a způsob zpracování práce stanoví po dohodě se studentem vedoucí práce a 

písemně je upřesní v příslušné aplikaci v IS (Oficiální zadání). 

https://is.muni.cz/auth/do/1421/4581421/Vzor_bakalarske_prace.pdf
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