
Pokyny pro úpravu rukopisu rigorózních prací, bibliografických citací a zkracování někte-

rých názvů užívaných v rigorózních pracích 

 

Citační a základní formální úpravy odborného textu jsou shodné se zásadami a pokyny pro diser-

tační práce pro uvedené obory. Pokud tyto pokyny neexistují (obor nemá doktorský studijní pro-

gram), jsou formální úpravy a zásady citování shodné s pokyny pro magisterské diplomové práce 

v daném oboru (viz webové stránky kateder). 

 

1. Obvyklý rozsah rigorózní práce je v rozmezí 110-130 normostran (tj. 60 znaků na řádek, třicet 

řádků, 18000 znaků včetně mezer) 

  

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 těchto Pokynů. 

 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 vytištěna jednostranně na papíře formátu A4. Pro vyvázání musí být 

použita pevná vazba. Na deskách musí být uvedeno: 

 

v horní části:  Masarykova univerzita,  

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   

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. 

 


