Příloha č. I.
Doplněk k instrukcím pro zpracování bakalářskČch a diplomovČch prací:
1) vzor tisku na desky
2) vzor textu na titulní list (uvnitř práce) - český jazyk
3) vzor textu na titulní list (uvnitř práce) - anglický jazyk
4) prohlášení
5) anotace a klíčová slova
6) Bibliografické údaje (poslední list práce)

ad 1)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

BAKALÁŘSKÁ/ DIPLOMOVÁ PRÁCE

2017

ANTONÍN NOVÁK
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Vytiskněte jméno, příjmení a rok obhajoby také na hřbet desek.
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ad 2)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

ČeskČ název práce
Antonín Novák

Bakalářská/Diplomová práce
Studijní program: .................

vedoucí práce: doc. PhDr. Josef Voříšek

Praha 2017
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ad P)

Prague College of Psychosocial Studies

AnglickČ název práce
Antonín Novák
The Bachelor/Diploma Thesis

The Bachelor/Diploma Thesis Work Supervisor: doc. PhDr. Josef Voříšek

Praha 2017
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ad 4)

Prohlášení:
1. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou/diplomovou práci vypracoval/a
samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a
dalších odborných zdrojů.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského
studia či k získání jiného nebo stejného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a
výzkumné účely.

V Praze dne ...........

Podpis …………………………
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ad R)

Anotace: (Zde bude následovat stručný obsah/ výtah podstatných
myšlenek práce - a to v maximálním rozsahu 300 – 600 znaků;
anotace bude vložena za anglický titulní list uvnitř práce - následující
list bude čestné prohlášení atd. podle instrukce pro zhotovení
bakalářských či diplomových prací.)1
Klíčová slova: (Zde bude následovat seznam klíčových slov práce
(3 - 8 pojmů seřazených dle důležitosti).
Abstract: (Zde bude následovat překlad českého textu anotace do
angličtiny.)
Key words: (Zde bude následovat překlad klíčových slov do
angličtiny.)

1

Poznámka: Anotace/abstrakt je stručný text. Jako většina odborných útvarů má standardizovaná pravidla.
Důležité je uvědomit si, že je celý text je maximálně stručným odkazem. Proto je nutné v něm stručnost a
jednoduchost dodržovat, s čímž souvisí již úvodní formulace abstraktu jako jsou: Autor příspěvku představuje…,
Tato bakalářská práce se zabývá…, Cílem textu diplomové práce je podat rozbor…, Podstatou práce je
polemika na téma…, Hlavním tématem je…, apod.
Podstatou abstraktu je zhuštění informací obsažených v například stostránkovém textu do jednoho či dvou
odstavců. Tomu tedy musí odpovídat jak jeho obsahová stránka, tvořená hlavními, základními informacemi, jež
text čtenáři podává, tak stránka formální, tj. volba jazykových prostředků. Ty by měly odpovídat stručnému a
výstižnému vyjadřování, neměly by obsahovat nadbytečná slova, jimiž mohou být zájmena, přídavná jména
nebo příslovce. Zcela potlačeno musí být obrazné vyjadřování a subjektivita. Pokud je autor abstraktu tentýž
jako autor práce, i přesto o sobě v abstraktu nehovoří jako o „já“ , nýbrž se označuje jako „autor bakalářské
práce“, „autorka diplomové práce“ a autor je tak vždy anonymizován. Důsledně je třeba dbát na to, že abstrakt
představuje zcela věcné předání základních informací o nějakém rozsáhlejším celku.
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ad 6)
Na konci práce bude po seznamu literatury a přílohách uveden na
zvláštním listu soupis bibliografických údajů a to následujícím
způsobem:

BIBLIOGRAcICKÉ ÚDAJE
Jméno a příjmení autora/ky:
Studijní program:
Název práce:
Vedoucí práce:
Rok dokončení práce:

Počty znaků hlavního textu práce (včetně literatury, bez příloh)
Přímé citace:
Ostatní text:
CelkovČ počet znaků:

Názvy souborů umístěnČch na doprovodném CD
Text práce ve formátu PDc:
Text práce ve formátu DOC nebo DOCu:

Další soubory:
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