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Přijímané jsou závěrečné práce typu: teoretické studie, výzkumné práce, sdělení a diskusní příspěvky, 

které se týkají problematiky sportovního tréninku v karate. Práce mohou byt z problematiky oborů 

kinantropologie, humanistiky, edukológie.   

Závěrečné práce je třeba předložit v českém jazyce (event. ve slovenštině, v případě jiných zahraničních 

autorů v angličtině). Rozsah původní práce je 7 - 10 stran, včetně ilustrací, tabulek a soupisu literatury, 

rozsah krátkého sdělení do 4 stran.  

Každá přeložená závěrečná práce bude posuzována členy zkušební komise TMK ČSKGJ po formální i 

obsahové stránce. O výsledku bude autor vyrozuměn osobně na místě konaném školení,  i zde bude 

vyzván k  případné úpravě či přepracování příspěvku.  

 
 
Závěrečná práce  musí mít tyto náležitosti: 

1. Titulní strana obsahuje stručný a výstižný titul práce (bez zkratek). 

2. Křestní jména a příjmení autora. 

3. Název oddílu či pracovitě, kde práce vznikla (bez zkratek). 

4. Český souhrn v rozsahu 10-15 řádek (s uvedením základních údajů  o výsledcích práce).  

5. Vlastní text rukopisu výzkumných prací doporučujeme členit na kapitoly: 

- úvod (s rozborem stávajících poznatků o dané problematice a jasnou a stručnou formulací cílů 

práce), 

- materiál a metody (princip výběru vyšetřovaných osob či pozorovaného jevu, použité metody, 

přístroje, postupy a použité statistické metody analýzy dat), 
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- výsledky (neopakovat fakta v tabulkách a grafech, užívat jednotky SI, v textu opakovat jen 

nejvýznamnější nálezy, dokumentované v tabulkách či grafech), 

- diskuse (srovnání dosažených výsledků s vytyčenými cíli, přesností použitých přístrojů a metodik, 

porovnání s nálezy jiných autorů, formulace nových významných aspektů práce, bez 

nepodložených tvrzení či závěrů, které z vlastních výsledků práce nevyplývají), 

- závěry (charakteristika práce s hodnocením výsledků a odhadem jejich významu pro aplikaci v 

praxi). 

- u výzkumných prací z oblasti sportu a tělovýchovy je vhodné za odborné závěry práce zařadit 

ještě „Doporučení pro praxi“, jako samostatný odstavec či kapitolu. 

 

 

Tabulky 

Tabulky  dodat jako součást textu. Každý sloupec musí mít záhlaví. Ve vysvětlivkách pod tabulkou uveďte 

všechny použité zkratky a symboly. Tabulky číslujte postupně tak, jak jsou poprvé uváděny v textu. Ke 

každé tabulce připojte nadpis (Tabulka 1, na dalším řádku vlastní text). 

 
 
Obrázky a grafy 
Obrázky a gryfy dodat jako součást textu nebo obrázky a grafy lze také dodat uložené na disketě jako 

samostatný soubor (ve formátech EPS, TIFF nebo PICT či PCX event. JPEG). Pro scannování zasílejte 

obrázky a grafy v dokonalém grafickém provedení (tj. vytištěné na laserové tiskárně, rozlišení minimálně 

300 dpi, bez použití vlasových čar v černobílém provedení - "line art", žádné stupně šedi nejsou 

přípustné!), vždy na zvláštním listě, na zadní stranu měkkou tužkou napište číslo obrázku a jméno autora, 

šipkou označte horní stranu obrázku. Legendu, resp. titulek k obrázku či grafu uveďte na zvláštním listě. 

Obrázky číslujte v pořadí podle jejich prvního uvedení v textu (vzor: obr. 1). V textu označte místo, kam by 

měly být tabulky a obrázky zařazeny. 

 
 
 
Bibliografické odkazy 

Při odvolání na citaci v  textu uvádíme vždy jméno autora a rok vydání, případně i stránku citace. 

V případě více prací v jednom roce přidáváme za rok sufixy „a“, „b“ atd. Obdobně jsou citace značeny 

v seznamu literatury. V případě odkazu na více autorů jsou jednotlivé citace odděleny středníkem. 

Příklady: 

- Podle Štěpničky (1987, 87) „...každý jedinec...“ 

- Pozdější Unifittest (Měkota, Kovář et al., 1995) ... 

- Kvalitu života v souvislosti s pohybovou aktivitou zdůrazňují  (Fetz, 1994; Wagner, 2004 in press; 

Wurzel, 1994a, 1994c). 
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Literatura  

Řadí se vždy na konec písemné práce. Uvádí jen ty zdroje, které podporují písemnou práci a je na ně 

v textu odkazováno. Jednotlivým citacím v seznamu nepřiřazujeme čísla. Druhý a následující řádky u 

jednotlivých citací odstavujeme pro lepší orientaci tabelátorem o 0,3 cm (nebo jeden úder). Pořadí 

literárních pramenů se řídí abecedním pořádkem podle příjmení prvního autora a podle roku vydání, 

starší dříve. Jméno prvního a druhého autora se odděluje čárkou, jméno třetího popř. posledního 

spoluautora spojkou a, popř. &. 

 
 
PŘÍKLADY SPRÁVNÝCH FOREM CITACÍ: 
Vzor: Autor, A. (1994). Název díla. Umístění: Vydavatel. 

Příklady: 

MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. (1996). Unifittest (6-60). 1. vyd. Ostrava: Ped. fak.  

Ostravská Univerzita. ISBN 80-7042-111-8. 

 
 
V Bruntále 6.02.2006      PaedDr. Michal Hrubý 
          Lektor TMK ČSKGr 
 
 
 
 
 
 


