
 

 

 

 

 

 

Metodika	pro	publikování	excelentních	kvalifikačních	prací		

na	Katedře	psychologie	FF	UP	

 

Následující text slouží jako praktický průvodce pro autory kvalifikačních prací (především 
magisterských diplomových a rigorózních prací), které byly na základě doporučení v rámci 
obhajoby a následného schválení vedením Katedry psychologie FF UP vybrány pro publikování jako 
odborné monografie.  

Jsou zde popsány jednotlivé fáze vydání publikace, formální i obsahové požadavky, kontaktní 
osoby a jejich role v celém procesu. Proces vydávání bude realizovat vydavatelství Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Koordinátorem publikování a první kontaktní osobou za katedru psychologie FF UP je Mgr. Ondřej 
Skopal (ondrej.skopal@upol.cz), procesní aspekty vydávání kvalifikačních prací bude mít na 
starosti Vydavatelství FF UP – Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D. (lenka.porizkova@upol.cz). 

Publikace budou vydávány v elektronické verzi ve třech formátech – na CD nosiči, ve formátech 
ePub a iPdf, které slouží především pro čtečky el. knih, tablety a další mobilní zařízení.       
 

 

Fáze	procesu	vydávání	publikace:	

1) Autorství, spoluautorství – autor/ka kvalifikační práce projedná se svým vedoucím práce 
možnost spoluautorství. Po dohodě může být jediným autorem publikace pouze autor práce, 
zároveň může po dohodě uvést vedoucího DP jako spoluautora (druhého autora) publikace.  

2) Úprava textu – pro vydání diplomové práce jako monografie musí autor/ka změnit v celém 
textu označení typu „tato práce“ nebo „diplomová práce“ apod. na označení např. „tato 
publikace“ nebo „monografie“ či „odborný text“. Další případné úpravy jsou na vlastní zvážení 
autora/autorky.  

3) Krátká anotace publikace – autor/ka vypracuje anotaci publikace o rozsahu 800 znaků. 

4) Recenzentské posudky – každá monografie musí mít dva recenzenty, kteří napíší krátký 
posudek (recenzi) na daný text. K těmto účelům lze využít jednoho posudku DP z obhajob 
(vedoucí či oponent). Pokud je vedoucí DP uveden jako spoluautor publikace, nesmí být 
zároveň recenzentem (v tomto případě může být prvním recenzentem oponent DP).  

Druhý recenzentský posudek nesmí být napsán akademikem působícím na univerzitě 
Palackého v Olomouci. Musí se tedy jednat o externího odborníka, který disponuje 
akademickým titulem alespoň Ph.D. či vyšším (docent či profesor).  

 
 



 

 

 

 

 

 

Oba recenzentské posudky musí obsahovat: a) název publikace, b) jména autorů, c) jméno a 

ak. titul recenzenta, d) samotný text recenze (stačí pouze jeden odstavec, max. jedna 

normostrana) d) datum, e) podpis recenzenta.  

Na konci textu recenzentského posudku musí být uvedeno doporučení pro publikování např. 
v tomto znění: „Posuzovaný text plně doporučuji k publikaci, neboť svou vědecko-odbornou  

i formální úrovní splňuje kritéria obdobných publikací.“  

Recenzentské posudky musí Vydavatelství FF UP obdržet v tištěné podobě s vlastnoručním 
podpisem recenzenta. Možné je osobní doručení či poštou (korespondenční adresa 
Vydavatelství FF UP viz níže). 

5) Předání podkladů Vydavatelství FF UP – autor/ka následně předá všechny materiály na 
Vydavatelství FF UP – Mgr. L. Pořízkové, Ph.D.  Text monografie a krátkou anotaci je možné 
poslat v elektronické formě e-mailem (kontakt viz výše).  

Do kopie tohoto e-mailu autor/ka přidá Mgr. O. Skopala (kontakt viz výše), aby měl kontrolu 
nad všemi realizovanými kroky.  

6) Jazykové korektury textu, grafické zpracování obálky a další formální náležitosti – tyto 
činnosti budou koordinovány ze strany Vydavatelství FF UP, které zajistí jak korektury, tak 
grafické zpracování obálky publikace.  

Formát všech těchto publikací bude stejný, včetně grafického zpracování, jako ediční řady.   

Vydavatelství FF UP bude komunikovat s autory textů během korektur textů. Vydavatelství FF 
UP bude dále kontaktovat Mgr. O Skopala pro schvalování finančních nákladů (a dalších 
náležitostí) vedoucím Katedry psychologie FF UP.  

7) Ukončení procesu, distribuce publikace – Vydavatelství FF UP přidělí ISBN pro všechny tři 
formáty (pro CD nosič, ePub, iPdf), zajistí také distribuci monografie internetovým portálům, 
které následně zařadí danou publikaci do nabídky. Případný zisk z prodeje bude náležet 
Univerzitě Palackého v Olomouci, která finančně zajišťuje vydávání těchto publikací (tvorba 
textů diplomových prací byla realizována v rámci studijních či pracovních povinností autorů). 
Autoři následně obdrží jeden CD nosič s el. verzí publikace.   

8) Vytvoření záznamu do OBD – záznam do databáze publikační činnosti Katedry psychologie 
v rámci Filozofické fakulty UP provede Mgr. Ondřej Skopal. 

 

Celý proces vydání je stručně popsán také v následujícím diagramu: 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Procesní diagram publikování kvalifikačních prací (tyto činnosti provádí autor/ka publikace). 

 
 

 

 
Zpracovali: Mgr. Ondřej Skopal a PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. 
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