
Příloha č. 3 
 

Normalizovaná úprava rukopisu rigorózních prací, bibliografických citací a zkracování 

některých názvů užívaných v rigorózních pracích 

 
Normalizovaná úprava slouží k vypracování rigorózních prací. Upravena je formální stránka 
rigorózních prací. Nedotýká se kvalitativních požadavků na rigorózní práce. 

 
1. Rozsah rigorózní práce musí být v rozmezí 110-130 stran strojopisu (viz článek 7 odst. 2 

Směrnice děkana  o rigorózním řízení).  
Do rozsahu se započítávají: 
• poznámky a odkazy, pokud jsou uváděny až za jednotlivými kapitolami anebo souhrnně na 

konci rigorózní práce, 
Do rozsahu se nezapočítávají: 

• titulní stránka obsahující náležitosti vymezené v bodu 3 této Přílohy. 
• případné poděkování, 
• obsah rigorózní práce, 
• cizojazyčné resumé. 
• přílohy. Ve sporných  případech rozhoduje vedoucí katedry, zda jde o přílohu, která bude 

započítána do povinného rozsahu či ne. Písemné zdůvodnění bude založeno ve spisu.    
2. Rigorózní práce musí být napsána (vytištěna) na bílém psacím (nikoli průklepovém) papíře 

formátu A4. Text je psán po jedné straně listu. Jednotlivé listy jsou vyvázány do pevných de-
sek, na nichž je vytištěno: 

 
v horní části:  Masarykova univerzita v Brně,  

Fakulta sociálních studií 
katedra . . . . . . (uvést oficiální název katedry) 

 
uprostřed: Název tématu rigorózní práce pod nadpisem „Rigorózní práce“, 

 
ve spodní části: vlevo rok vypracování, vpravo jméno autora 

 
3. Titulní strana práce obsahuje: 
 

v horní části: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně   
katedra . . . . . . . . . . . . . 

 
uprostřed: Název tématu rigorózní práce uvedený pod nadpisem „Rigorózní práce“: 

 
pod tím: jméno zpracovatele 

rok 
 
Čestné prohlášení   
s následujícím textem a vlastnoručním podpisem zpracovatele:   
 
„Prohlašuji tímto, že jsem rigorózní práci na  téma: .....................  zpracoval(-a) sám(-a) pouze s 
využitím pramenů v práci uvedených.“ 
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4. Práce dále obsahuje:  
• resumé v angličtině v rozsahu asi 400 slov. Resumé je zařazeno do závěru  práce. 
• úplný seznam použité literatury 
• jmenný index s odkazem na stranu výskytu 
 
5. Pokyny k vlastnímu zpracování: 
• Rukopisy jsou psány strojem nebo v textovém editoru na PC a vyhotoveny výlučně černě 

(grafy mohou být barevné). 
• Pro základní zpracování je využito řádkování „1,5“. Pro delší citace se využívá řádkování 

„1“, přičemž je možné zmenšit velikost písma o jeden bod. Počet řádků na stránce se v tom-
to případě násobí. 

• Práce je zpracována v základním (standardním) typu  písma o velikosti 12 bodů. Pro zvý-
raznění myšlenek, nadpisů apod. lze využít tučného písma, pro dílčí části textu, kde chce 
autor zvýraznit určité myšlenky lze využít kurzivy. V případě,  že jsou v práci použity zna-
ky, které nejsou na psacím stroji či klávesnici PC, je nutné je zřetelně  dokreslit. 

• Rukopis je psán s mezerami za čárkami a tečkami. Odstavce jsou odlišeny zarážkou pěti 
úhozů. 

• Jeden list rukopisu, je-li psán na psacím stroji, by měl obsahovat jako základní normu 30 
řádků po 60 úhozech včetně mezer. Při použití PC a editoru s proporčním písmem je rozsah 
jedné strany asi 2 000 znaků. 

• Název kapitoly začíná vždy na novém listu. Pouze pro oddělení jedné části, oddílu apod. od 
druhého je  připuštěno vytvoření jednoho prázdného řádku. Toto není povoleno pro vzá-
jemné oddělování odstavců. 

• Všechny stránky práce jsou průběžně číslovány. 
6. Uspořádání jednotlivých částí textu rukopisu musí být  přehledné a logické. Při několikaná-

sobném členění textu na kapitoly, oddíly, pododdíly, podkapitoly apod. je třeba odlišit tyto 
jednotlivé části tak, aby obsah, který uzavírá  rigorózní práci, byl dostatečně přehledný.  

7. Práce je zpracována ve spisovné češtině nebo slovenštině. O přijetí práce v jiném jazyce je na 
žádost studenta oprávněn rozhodnout příslušný proděkan. Se zpracováním práce v jiném  ja-
zyce musí souhlasit vedoucí katedry, kde má být tato práce obhajována. 

8. Bibliografické citace se řídí ČSN 01 0197. Bibliografická citace je souhrnem údajů o citované 
publikaci nebo její části a umožňuje identifikaci této publikace. 

• Odkaz na citovaný nebo parafrázovaný zdroj se uvádí přímo do textu. Lze používat i odka-
zů ve formě poznámek pod čarou. 

• V seznamu literatury se uvádějí citované práce podle abecedního pořadí autorů 
 
Vzor:  

monografie 

Giddens, A., Schmitthoff, C. M. 1986. Culture, Politics and Society. 11-th edition, London, Ste-
vens and Sons, 153 stran. 

 

stať: 

Suchánek, J. 1998. Muž, žena a společnost., Sociologický časopis, roč. 34, číslo 2, str. 151-173.  
 
 
 


