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V Plzni dne 15. srpna 2016

Pokyny ke zpracování rigorózní práce
Rigorózní práce se přiměřeně řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU a Vyhláškou děkana FPR č. 24D/2016, o rigorózním řízení (dále jen
„vyhláška“).

I. Obsahové náležitosti práce
Obsahové náležitosti práce jsou upraveny v čl. V vyhlášky.
Rigorózní prací uchazeč prokazuje hlubší znalosti zpracovávané tématiky, schopnost samostatně vědecky pracovat v daném oboru,
předložit vlastní řešení zkoumaného problému a rovněž svoji adekvátní orientaci v zahraničních pramenech.
Veškeré poznatky a zdroje informací, ze kterých práce vycházela, musí být dokumentovány v poznámkovém aparátu.
Je nepřípustné, aby rigorózní práce byla pouze rozpracováním bakalářské, diplomové, disertační nebo jiné publikované práce uchazeče;
za takové rozpracování se považuje, vykazuje-li rigorózní práce obsahovou shodu s dřívější prací v rozsahu vyšším než 30 %.
Je nepřípustné, aby rigorózní práce vykazovala obsahovou shodu s prací jiného autora v rozsahu vyšším než 50 %.

III. Formální úprava rigorózní práce
1) Rozsah

minimálně 100 normovaných stran vlastního textu práce (1 strana má 1800 zanků)

do rozsahu se započítávají: poznámky a odkazy pod čarou

do rozsahu se nezapočítávají: titul, patitul, prohlášení, případné poděkování, obsah, strany se seznamem použité literatury a dalších
pramenů, přílohy, cizojazyčné resumé a jiné strany obdobného charakteru.

Čísluje se od první strany vlastního textu. Tabulky, obrázky, diagramy apod. mají vlastní číslování, na které se v textu odkazuje. Původ
příloh, pokud nejsou výsledkem vlastní práce, musí být v práci uveden.
2) Úprava textu
Rigorózní práce musí být vytištěna na bílém psacím papíře formátu A4. Text je psán po jedné straně listu.
Jednotlivé listy jsou pevně vyvázány do pevných desek, na nichž je vytištěno:
V horní části:
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA PRÁVNICKÁ
Uprostřed:
Rigorózní práce
Název práce
Ve spodní části:
Vlevo – rok vypracování
Vpravo – jméno a příjmení autora
Na hřbetu práce:
Jméno a příjmení autora a rok odevzdání


Části rigorózní práce:
Titulní strana
V horní části:

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

Uprostřed:








Rigorózní práce
Název práce
Pod tím:
Jméno rigorozanta
V dolní části:
Plzeň a rok odevzdání
Patitul = obsahuje předešlé údaje doplněné o název oborové katedry a název oboru
Čestné prohlášení
„Prohlašují, že jsem tuto rigorózní práci zpracoval/a samostatně, a že jsem vyznačil/a prameny, z nichž jsem pro svou
práci čerpal/a způsobem ve vědecké práci obvyklým.“
Plzeň, měsíc, rok
Podpis plným jménem
Za prohlášení lze dát dle vlastního uvážení poděkování či věnování.
Obsah
Úvod
Je možné zaměřit se v ní na:
a) důvod volby daného tématu
b) metodu zpracování látky
c) předpokládaný přínos práce

Plzeň, měsíc a rok
Podpis plným jménem

Vlastní text členěný do kapitol – počátek číslování
Vzhled stránky: vzhledem k obtížnosti dodržení normované stránky (30 řádků na stránku a 60 úhozů na řádek) v textovém editoru PC je
stanovena:
 Velikost písma: 12
 Typ písma: Times New Roman
 okraje:
horní
2 cm
levý
4,5 cm
dolní
2 cm
pravý
2,5 cm
 Řádkování: 1,5
 Odstavce jsou odlišeny tabulátorem 1,25 cm
Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi – umístění musí být stabilní v celém textu (nahoře nebo dole - vlevo, vpravo nebo
uprostřed).
Text by měl být rozdělen do kapitol a podkapitol atd., které by měly mít nadpisy a být event. očíslovány. Název kapitoly by měl začínat vždy
na novém listu. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.




Závěr nebo shrnutí: Obsahuje shrnutí hlavních poznatků práce.
Cizojazyčné resumé: Obsahuje zkrácený obsah práce v rozsahu nejméně 2 normostran ve světovém jazyce
Seznam použité literatury (příklad rozdělení):
A. Prameny
1. české
2. cizojazyčné
B. Literatura
1.
Knižní
a) česká
b) cizojazyčná
2.
Časopisecká
a) česká
b) cizojazyčná
C. Ostatní (např. audio/video záznamy, internet atd.)





Přílohy: Záleží na úvaze rigorozanta. Přílohy se nečíslují.
Tabulky, grafy, obrázky apod. v textu: Záleží na úvaze rigorozanta. Pokud jsou zařazeny, číslují se a uvádí se jejich zdroj.
Vazba: pevná minimálně ve dvojím provedení a kroužková v jednom provedení, na zadní stranu pevné strany vevázat záložku na
posudky (provede knihař) a kapsu na CD.

3) Odkazy na literaturu
Texty, myšlenky nebo data jiných autorů nesmí autor práce vydávat za své vlastní a je povinen citovat zdroj, ze kterého je čerpá, a to pomocí
funkce „vložit pozvánku pod čarou“ (typ písma – Times New Roman; velikost písma – 10; řádkování – 1).
Autor při svých citacích přihlédne zejména k mezinárodním normám ISO 690 a ISO 690-2 (metodika je dostupná např. na
http://www.evskpk.cz nebo na http://citace.com). Postu při ověřování původnosti práce stanoví pokyn děkana.
Doslovné citace se uvádějí v uvozovkách: citovaný pramen je třeba označit přesně.
Monografie
Prvky popisu: Autor. Název. Podřízená odpovědnost (tj. překladatel, editor, ilustrátor apod). Podnázev.Vydání. Nakladatelské údaje (místo a
nakladatel), Rok. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN. Pokud je autorů více, než tři, uvádí se jeden, dva, nebo tři první (jména se oddělují
středníky) a přidá se et al. (tj. a jiní). První vydání se nemusí uvádět. ISBN není povinné.
Příklady:
o
MELOUN, Milan; MILITKÝ, Jiří. Statistické zpracování experimentálních dat: v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších
oborech přírodních, technických a společenských věd. 2. vyd., v East Publishing první. Praha: East Publishing, 1998. 839 s. ISBN
80-7219-003-2.
o
SOLOMON, Lanny M.; VARGO, Richard J.; WALTHER, Larry M. Financial Accounting. 2nd ed. St. Paul: West Publishing Co.,
1989. 788 s. ISBN 0-314-70385-3.
o
MYKISKA, Antonín. Spolehlivost technických systémů. Praha: ČVUT, 2000. 177 s. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02079-.
Článek v časopisu
Prvky popisu: Autor. Název. Název zdrojového dokumentu (noviny, časopis). Lokace ve zdrojovém dokumentu: Rok, Číslo svazku, Rozsah
(strana od do). ISSN není povinné.
Příklady:
o
VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 84-85. ISSN 0375-8842.
o
KREN, Lawrence. Shake hands with a robot. Machine Design, February 2001, vol. 73, no. 3, p. 88-91. ISSN 0024-9114.
Článek ve sborníku
Prvky popisu: Autor. Název. (článku). Autor. Název. (zdrojového dokumentu=sborníku). Vydání. Nakladatelské údaje (místo, nakladatel).
Rok. Rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) není povinné. První vydání se nemusí uvádět.
Příklady:
o
MACÍK, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol: sborník příspěvků mezinárodní
konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16. - 17. března 2000. Ed. František FREIBERG et al. Praha: Fakulta
strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7.

o

FAZEKAS, Francis. Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th
Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Edit. by I. Zobory.
Budapest : Technical University, c1998, p. 477-483. ISBN 963-420-635-2.

Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ISO 690-2
Elektronické monografie, databáze a počítačové programy
Prvky popisu: Primární odpovědnost (autor, spoluautor). Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání.
Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např.
ISBN).
Příklady
o
CARROLL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund (Německo)]: WindSpiel, November
1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na WWW:http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice/html.
o
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [online]. 3rd ed. New York: John Wiley, 1984 [cit. 3. ledna 1990]. Dostupné
v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.)
o
AXWORTHY, Glenn. Where in the World is Carmen Sandiego? [disketa]. Verze pro IBM/Tandy. San Rafael (Calif.):
Broderbund software, 1985. 1 počítačová disketa; 5 1/4 palce. Doprovod. mat.: 1986 World Almanac and Book of Facts.
Požadavky na systém: IBM/Tandy kompatibilní; 128 kB RAM, MS DOS řady 2.0, 3.0; grafický adaptér. Návrh: Gene Portwood
and Lauren Elliot.
Elektronický časopis
Prvky popisu: Název. Druh nosiče. Vydání. Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a
přístup. Standardní číslo (ISSN).
Příklady:
o
Chip [online]. Praha: Vogel Publishing, 1999- [cit. 19. března 2001]. Měsíčník. Dostupné na WWW:
http://www.chip.cz/chip/index.shtml.
o
Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 19. března 2001]. 10x ročně. Dostupné
na WWW: http://ikaros.ff.cuni.cz/. ISSN 1212-5075.
Článek v elektronickém časopisu
Prvky popisu: Autor. Název. Název časopisu. Druh nosiče. Vydání. Označení čísla. Datum aktualizace/revize. Datum citování. Dostupnost.
Příklady:
o
CHURÁ, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. 2001, březen [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW:
http://www.chip.cz/texty/2001_1/0319/alt.shtml
o
VOJTÁŠEK, Filip. Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF. Ikaros [online]. 2001, č. 3 [cit. 2001-01-03].
Dostupný na WWW: http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c03/pdf.htm. ISSN 1212-5075.
Článek v elektronickém sborníku z konference
Prvky popisu: Autor. Název. Název sborníku. Místo a datum konání. Druh nosiče. Rok vydání. Datum citování. Lokace
Příklady:
o
PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23. – 25. května
2000. Sborník [online]. 2000 [cit. 19. března 2001 ]. Dostupné z WWW: http://www.inforum.cz/inforum2000/index.htm.
4) Organizační pokyny
Rigorózní práce se odevzdává ve třech vyhotoveních, z nichž alespoň dvě musí být v pevné vazbě.
Do pevné vazby je nutné vevázat záložky na posudky (provede knihař)a připevnit kapsu na CD.
Jeden exemplář rigorózní práce se rigorozantovi vrací po obhajobě, pevná vazba jde do Univerzitní knihovny.

Fakulta právnická
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
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DIČ: CZ 49777513

Telefon/fax:(+420377637008)
E-mail: zmartink@kfp.zcu.cz

