Katedra germanistiky – požadavky na diplomovou práci
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
- termín odevzdání: viz harmonogram FF UP (http://www.upol.cz/skupiny/studentum/studium/)
Diplomovou práci je třeba odevzdat svázanou, ve tvrdých deskách, a to ve dvou exemplářích a na
CD-ROMu (ideální je vlepená pošetka s CD-ROMem vzadu na vnitřní straně desek DP).
Formální úpravu práce lze v konkrétních případech změnit po dohodě s vedoucím diplomové práce.
Nesplňuje-li práce formální požadavky, nebude přijata k obhajobě.
Diplomová práce se píše v němčině. Rozsah diplomové práce je minimálně 40 stran u bakalářské
diplomové práce (BDP) a 80 až 100 stran u magisterské diplomové práce (MDP).

Formální náležitosti:
Obálka:
- na obálce je třeba uvést :
v záhlaví: Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
uprostřed: Diplomová práce
dole: vlevo – rok dokončení, vpravo – jméno
Titulní strana:
nahoře: Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
uprostřed: jméno autora
název práce
dole: Vedoucí práce
Olomouc rok dokončení
Prohlášení (následuje hned po titulní straně a nečísluje se)
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) v ní předepsaným
způsobem všechny použité prameny a literaturu.
V Olomouci dne …………..

Sled hlavních částí:
Inhaltsverzeichnis (obsah) – následuje na další straně po prohlášení
Einführung (úvod) – úvodem začíná první strana diplomové práce (předcházející strany se nečíslují)
Einzelne Kapitel – samotný text diplomové práce
Anmerkungen – poznámky pod čarou nebo podle pokynů vedoucího práce
Fazit / Schlussfolgerungen – stručné shrnutí výsledků výzkumu, zhodnocení vlastního přínosu
Resumé / Resümee – rozsah cca 3 strany
Bibliographie – abecedně řazený soupis veškeré literatury, kterou jste četli a která měla vztah k
diplomové práci, včetně děl, která jsou uvedena v kategorii Anmerkungen
– dodržujte dělení na Primär- a Sekundärliteratur, případně Quellen- und
Literaturverzeichnis
Anhang – veškeré přílohy diplomové práce
Annotation (stručná informace o práci) – česky a anglicky; cca půl strany; obsahuje klíčová slova

Co je anotace?
Anotace je souhrnem základních informací o práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené
problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Obsah anotace musí odpovídat obsahu diplomové
práce.
Obsah anotace a jeho pořadí:
- Příjmení a jméno autora
- Název katedry a fakulty
- Název diplomové práce
- Vedoucí diplomové práce
- Počet znaků
- Počet příloh
- Počet titulů použité literatury
- Klíčová slova: mají vystihovat tematiku, o které se v diplomové práci pojednává. Pojmy, které
zahrnují více jevů se uvádějí v množném čísle. Klíčová slova se mohou vyhledat v tezauru
daného vědního oboru, nebo se vyberou slova vyjadřující problematiku obsaženou
v diplomové práci a vhodně se seřadí – nejlépe hierarchicky.
- Krátká a výstižná charakteristika diplomové práce (5 – 10 řádků, tj. cca 600 znaků s mezerami,
ne více).

Formát (doporučený):
WORD: velikost písma 12, řádkování 1,5 (zhruba 30 řádků na straně);
doporučené písmo Times New Roman;
pravý okraj asi 3 cm, levý okraj asi 4 cm, horní a dolní okraj 2,5 cm;

Citace:
- dodržujte jednotný formát citací;
- nejste-li si jisti, jak citovat z konkrétního zdroje (kniha, sborník, časopis, CD-ROM,… etc.)
můžete použít generátor citací na adrese http://www.citace.com/generator.php
- případně se můžete inspirovat v knize Übungsbuch zur deutschen Wissenschaftssprache
(Rinas / Gunsenheimer / Opletalová, 2010) v 5. části (5.Teil);

