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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE 

PRO STUDENTY  VO  FTVS UK 

 

 

 

Postup 

 výběr témat je v souladu se služební tělesnou přípravou v AČR nebo tělesnou 

přípravou jiných ozbrojených složek; 

 student přednostně vybírá téma z nabídky zpracované katedrou VT (VO FTVS); 

 lze navrhnout i vlastní téma po konzultaci s vedoucím práce (není ale podmínkou); 

 každé téma musí schválit učitel z katedry VT, který se poté stává vedoucím práce; 

 v zimním semestru je nutné pro splnění požadavků odevzdat základ ročníkové práce, 

který má tyto náležitosti: téma, pracovní nadpis, bodový obsah vystihující zaměření 

práce a podpis vedoucího práce, 

 v letním semestru je nutné předložit práci ke schválení v rozsahu, obsahu atd. 

uvedeném níže s podpisem vedoucího práce. Práce s tematikou základní tělesné 

přípravy se předkládají vedoucímu oddělení SkVFV (npor. Fedák) a s tematikou 

speciální tělesné přípravy vedoucímu oddělení SkSTP (pplk. Vágner). 

 

Rozsah práce 

 délka psaného textu cca 7 – 10 stran; 

 titulní strana se do celkového počtu nepočítá; 

 zařazení obrázků, grafů a tabulek podléhá stanoveným normám pro publikační 

činnost, jejich zařazení je buď v textu, nebo v samostatných přílohách). 

 

Obsah 

 

 abstrakt 

- cíle práce, cílová skupina, použité metody. 

-  

 úvod (cca 1 strana) 

- v obecné rovině vymezit aktuálnost, význam, zvláštnosti, atraktivitu apod. 

zpracovávaného tématu – charakteristika. 

 

 hlavní část (cca 3 – 6 stran, logicky členit na kapitoly, stati apod.) 

- vysvětlení problematiky z hlediska rešerší několika zdrojů, názory a stanoviska 

různých autorů – kompilace informací; 

- konstatování – zhodnocení případných silných a slabých stránek problému a způsobů 

jeho řešení, vlastní poznámky – komentář; 

- použité metody pro zpracování práce. 

 

 diskuse (cca 1 strana) 

- polemika s autory (pouze opodstatněná); 

- vlastní zkušenosti z praxe, východiska – možnosti vlastního řešení problému. 

 

 závěr (cca 1 strana) 

- shrnutí poznatků; 
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- potvrzení vlastního návrhu řešení na základě souhlasu (nesouhlasu) s literaturou od 

prostudovaných autorů a jeho zdůvodnění. 

 

 

Formální požadavky 

 při psaní RP se dodržují pokyny Edičního centra UK FTVS pro psaní textů; 

 úprava RP je obdobná diplomové práci; 

 správná čeština a pravopis; 

 dbát na správné uvedení a citaci použité odborné literatury nebo jiných informačních 

zdrojů. 

 

Odevzdání 

 práce se odevzdává v jednom výtisku a zároveň elektronicky, 

 na čelní straně uvést hlavičku VO, druh práce, téma, jméno, ročník, na další straně 

osnovu (obsah, který je automaticky vygenerován) a na poslední straně seznam 

literatury, popř. přílohy. 

 

 


