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Písemnou práci z jazyka v I. cyklu není možno zadat u externích vyučujících.
Téma práce je student povinen zadat u svého vedoucího nejpozději ve třetím
týdnu semestru, v němž se chce hlásit k PZK, tj. pokud chce PZK složit
v prosinci nebo únoru, musí si téma práce zadat nejpozději ve třetím týdnu ZS;
pokud chce PZK složit v květnu nebo září, je povinen tak učinit nejpozději ve
třetím týdnu LS.
Spolu s písemnou prací student odevzdá též stručný abstrakt své práce a seznam
klíčových slov. (O psaní abstraktů se lze poučit např. v Daneš, F., Čmejrková, S.,
Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999, s. 72–83.) Nebude-li práce
odpovídat požadavkům, má student právo ji dvakrát korigovat. Třetí verze je
definitivní a je buď přijata, nebo zamítnuta. Hotovou práci ve finální (tzn.
maximálně třetí) verzi musí student předložit k posouzení nejpozději jeden měsíc
před termínem PZK. Student, který hodlá skládat PZK v září, odevzdává práci
nejpozději 30. června.
Připomínáme, že není přípustné získat za jednu písemnou práci (popř. její
varianty) více než jednu atestaci.
Písemné práce z jazyka se odevzdávají v tištěné formě.
Písemnou práci (exemplář posouzený a ohodnocený vedoucím práce) student
odevzdává na sekretariát ÚČJTK spolu s přihláškou k PZK, resp. SZZK.
Předpokládá se, že písemné práce odevzdávané v Ústavu českého jazyka a teorie
komunikace budou mít náležitou úroveň nejen po odborné stránce, ale také po
stránce jazykové (včetně pravopisné). K jazykové úrovni se přihlíží při jejich

celkovém hodnocení a v případě, že množství pravopisných, formulačních a
dalších jazykových nedostatků neodpovídá požadavkům běžně kladeným na
publikované texty z oboru bohemistiky, jsou práce hodnoceny jako
nevyhovující, a to i tehdy, když jim z čistě odborného hlediska nelze nic
vytknout.

