ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA EKONOMICKÁ

Metodika k vypracování
bakalářské / diplomové práce

Ludvík Eger

Plzeň 2011

Název:

Metodika k vypracování bakalářské / diplomové práce

Autor:

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Recenze:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Ing. Jan Tlučhoř

Vydavatel:

Fakulta ekonomická
Hradební 22, 350 02 Cheb

Vyšlo:

říjen 2011

Počet stran:
Vydání:

34
3. vydání, doplněné 2011

Náklad:

PDF verze na www FEK ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, CECEV, 2011

2

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 4
1 Organizace vypracování práce ................................................................................................ 6
1.1 Obecná část ...................................................................................................................... 6
1.2 Doporučení k organizaci .................................................................................................. 8
2 Formální náležitosti bakalářské / diplomové práce ............................................................... 10
2.1 Forma a součásti práce ................................................................................................... 10
2.2 Formální úprava textu .................................................................................................... 13
3 Práce s literaturou a dalšími informačními zdroji ................................................................. 18
3.1 Citování odborných informačních zdrojů ...................................................................... 18
3.2 Umístění citací a odkazů ................................................................................................ 21
4 Co je to výzkum .................................................................................................................... 23
4.1 Problém původnosti práce .............................................................................................. 24
Hodnocení ................................................................................................................................ 25
Archivace ................................................................................................................................. 26
Seznam použité literatury: ........................................................................................................ 27

Ikony:



Definice - např. důležitá definice k pojmu



Klíčový bod

!

Upozornění

☺

Námět pro praxi



Nevýhody



Praktický příklad



Doporučená dostupná literatura



Zdroj na Internetu (v českém jazyce)

3

Úvod

Bakalářská nebo diplomová práce a její obhajoba tvoří součást státní závěrečné zkoušky
na vysoké škole. Ověřuje vědomosti a dovednosti získané během studia.
Student - ka1 prokazuje, že je schopen samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané
téma a to potom i prezentovat a obhájit před odbornou komisí.
Ke splnění požadavků na úroveň bakalářské a diplomové práce na Fakultě ekonomické ZČU
v Plzni předkládáme metodiku, jež obsahuje orientaci v problematice a jejím cílem je přispět
k požadované úrovni výstupních prací na této fakultě.
Proto se metodika bude zabývat doporučením pro zadání bakalářské a diplomové práce,
realizací práce a také informacemi k jejich hodnocení a k obhajobě práce.
Bakalářská práce nemusí přinášet nové teoretické poznatky, ale naopak by měla prokázat
schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, analyzovat je,
porovnávat je a stanovit si výchozí základ k řešení praktické části práce. Jedná se zejména o
stručné přehledné shrnutí pojetí dané problematiky a definování základních pojmů na základě
studovaných pramenů, které s řešením tématu práce souvisejí.
V důležité praktické části práce student odpovídajícím postupem řeší zadaný dílčí úkol
zejména z podnikové praxe či neziskového sektoru. Aplikuje poznatky z teoretické části
a práce vrcholí zpracováním závěrů a doporučení.
V neposlední řadě je tato práce i jakousi vizitkou studenta, často jeho první rozsáhlejší prací,
ve které se kromě obsahové části musí vypořádat i s její formální úpravou, která je u prací
veřejně prezentovaných velmi důležitá.
V diplomové práci prokazuje student kvalitativně vyšší schopnost pracovat s odbornou
literaturou a dalšími prameny včetně schopnosti zaujímat vlastní kritické stanovisko či
akceptaci informací ze zpracovaných literárních a dalších zdrojů. Z práce musí být patrné, že
student se rešerší bohatých pramenů dobře připravil k uchopení řešené problematiky. Práce by
měla prokázat, že student je schopen využívat metodologii vědecké práce pro řešení
vymezených problémů a cílů práce.
Diplomová práce je odbornou studií, kterou diplomant prokazuje schopnost tvůrčího
zpracování zvoleného odborného tématu s náležitou obsahovou, metodologickou
i formální úrovní.
Náročná praktická část prezentuje řešení zadaného problému a práce vrcholí diskusí a závěry,
které prezentují dosažené výstupy a splnění cílů práce.

!
U obou typů prací student prokazuje schopnost správné volby postupu, vhodné metodiky
řešení úkolu a výběr a hodnocení zpracovaných informací. V práci by měl vždy být zřejmý
vlastní přínos studenta při řešení daného problému.
Student, i když převážně pracuje samostatně, je povinen dbát pokynů a doporučení vedoucího
práce a v dohodnutých termínech mu předkládat výsledky své práce. Současně se student
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V textu je dále vždy uvedeno student, ale vztahuje se na student i studentka, podobně autor i autorka…
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může obracet na konzultanty či odborníky z praxe, ale v tom případě je nutné tuto činnost
zaznamenat i do vlastní práce. Fakulta nemůže funkci konzultantů honorovat.
Úloha vedoucího práce spočívá především v pomoci při řešení zásadních otázek
metodologické povahy. Konzultace studenta s vedoucím práce mají jak poradní, tak i
průběžnou kontrolní funkci. Je nutné si ale uvědomit, že je nezbytná aktivita studenta, protože
práce bakalářská i diplomová je především vizitkou studenta – autora práce. Úkoly
bakalářské či diplomové práce nejsou zadány vedoucímu práce, ale studentovi, který bude u
státní závěrečné zkoušky svoji práci obhajovat.
Legislativa:



Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

V souladu s § 45 Bakalářský studijní program, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a ve znění pozdějších předpisů se studium bakalářského studijního programu řádně
ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
§ 46 Magisterský studijní program, odst. 3 téhož zákona uvádí: Studium se řádně ukončuje
státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
Studijní a zkušební řád Západočeské univerzity v Plzni, z 11.7.2008:
Článek 14: Státní závěrečná zkouška a diplomová práce, bakalářská práce
(2) Součástí státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu je obhajoba
diplomové práce,
u studia v bakalářském studijním programu, pokud to stanovuje studijní program, obhajoba
bakalářské práce.
(9) Pro stanovení obsahu, formy, bližší specifikace podmínek konání státní závěrečné zkoušky
a pro její organizační zabezpečení, pro zadávání, vypracovávání, hodnocení a obhajoby
diplomových či bakalářských prací platí na jednotlivých fakultách jejich vnitřní předpisy nebo
vnitřní normy.
(10) Bakalářská nebo diplomová práce je nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby
zveřejněna k nahlížení veřejnosti na sekretariátu katedry, na níž bude probíhat obhajoba.
(11) Bakalářská nebo diplomová práce, u které proběhla obhajoba, je včetně posudků
oponentů a výsledků obhajoby zveřejněna v Univerzitní knihovně.
(12) ZČU zveřejňuje bakalářské nebo diplomové práce v souladu s právními předpisy
upravujícími právo duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy upravujícími povinnosti
ZČU v oblasti zveřejňování údajů.
Zveřejňování kvalifikačních prací upravuje Směrnice rektora č. 24R/2006 a dodatek
z roku 2010
Směrnice upravuje zveřejňování kvalifikačních prací v souladu s platnou legislativou a
upravuje postup pro ZČU v Plzni. Směrnice má dva dodatky (2010), které upravují povinnost
zveřejňování kvalifikačních prací v Digitálním archivu.
Před odevzdáním práce musí student uložit práci ve STAGu a vyplnit anotační list!
ČSN ISO 690 (1996, s.4) autor: osoba nebo korporativní orgán se zodpovědností za
intelektuální nebo umělecký obsah dokumentu.
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1 Organizace vypracování práce
1.1 Obecná část
Zadání bakalářské / diplomové práce


1. Témata bakalářských a diplomových prací vypisuje vedoucí příslušné odborné katedry
a zveřejňuje je na nástěnce a internetových stránkách katedry.
Poznámka:
 Pokud student uvažuje o svém vlastním tématu práce, je nutné jej předem projednat
s uvažovaným vedoucím práce a potom požádat o zařazení tématu vedoucího odborné
katedry.
2. Vedoucím bakalářské práce může být akademický pracovník fakulty nebo odborník
z praxe s vysokoškolským vzděláním magisterského stupně a výše. Vedoucím
diplomové práce je především profesor, docent nebo pracovník s akademickým
titulem Ph.D., CSc., případně s jejich ekvivalentem.
3. Student žádá o zadání bakalářské / diplomové práce v režimu, který je stanoven
vyhláškou děkana pro příslušný akademický rok a dle pokynů, které konkretizují
jednotliví vedoucí kateder. Rozhodne-li se student pro určité téma, obrátí se na
příslušného akademického pracovníka katedry, kterému odevzdá vyplněnou přihlášku
a ten ji v případě jeho souhlasu podepíše. Řádně vyplněná přihláška musí být na
sekretariátu katedry odevzdaná vždy do 30. dubna pro červnový termín obhajob
následujícího akademického roku. (do 31.1. pro lednový termín obhajob
následujícího akademického roku)
Poznámka:
 Protože práce, a to zejména diplomové práce, musí mít odpovídající aplikační část
z ekonomické praxe, musí si student předem vyjednat přístup k informacím z praxe a
to doložit uvažovanému vedoucímu práce.
4. V stanoveném termínu do 15. května (respektive do 15.2.) příslušného roku provede
vedoucí katedry výběr z podaných přihlášek. Při výběru zadání se přihlíží k tématu a
počtu studentů, kteří jsou na dané téma přihlášeni. Současně se bere v potaz, zda počet
vedených kvalifikačních prací je rovnoměrně rozložen mezi jednotlivé akademické
pracovníky katedry. Studenti, jejichž přihlášky témat nebudou akceptovány (seznamy
budou vyvěšeny na nástěnce katedry) mají možnost vybrat si z nových témat, která
budou zveřejněna současně s tématy, která nebyla akceptována.
5. Student, jehož přihláška byla přijata (zveřejněno na nástěnce katedry) zkonkretizuje
ve spolupráci se svým vedoucím práce „zásady pro vypracování kvalifikační práce“,
doporučenou odbornou literaturu, dohodne se na znění názvu kvalifikační práce v
českém a anglickém jazyce.

!
6. Student dále vyplní formulář PODKLAD PRO ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
na webové stránce http://www.stag.zcu.cz/, vytiskne tento formulář a nechá jej
podepsat svému vedoucímu práce. Podepsaný formulář odevzdá sekretářce katedry do
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30. června příslušného roku (respektive do 31.3). Název kvalifikační práce musí být
vyplněn i v anglickém jazyce (musí být vyplněny zásady a literatura dle normy).
7. Student během měsíců červenec a srpen vloží zadání kvalifikační práce do STAGU,
které si v září vytiskne a nechá do 30. 9. (do 30.4) podepsat a zkontrolovat vedoucímu
práce.
8. Konečné schválení témat kvalifikačních prací provádí děkan fakulty na základě
podkladů z odborných kateder.
9. Katedra vypracuje oficiální zadání kvalifikační práce, které si student musí
vyzvednout u sekretářky katedry nejpozději měsíc před termínem odevzdání práce.
V případě, že si student zadání nevyzvedne, nemůže konat státní závěrečnou zkoušku.


10. Změna zadání práce.
 Změnu zadání práce podmiňuje souhlas vedoucího práce a vedoucího příslušné
katedry. Práce se potom opětovně eviduje i v IS STAG adekvátně se postupuje podle
předchozích bodů.
 Odstoupí-li student od zadané práce, je povinen to neprodleně nahlásit na katedru a
vedoucímu práce.
Poznámka:
 Zadání práce je platné pro daný akademický rok. V případě např. prodloužení studia si
musí student znovu zapsat téma dle pokynů pro nový akademický rok.
Odevzdání bakalářské / diplomové práce.


11. Před odevzdáním bakalářské a diplomové práce student vypíše v databázi STAG tzv.
anotační list pro potřeby knihovny ZČU. Některé části anotačního listu se vyplňují i v
anglickém jazyce.
Do portálu ZČU v Plzni se student na adrese http://portal.zcu.cz/ přihlásí pod „orionským“
heslem – Záložka Kvalifikační práce (levý sloupec) – Doplnit údaje o DP.
Práce se odevzdává na příslušné odborné katedře v úředních hodinách do dne, který je
určen v harmonogramu pro příslušný akademický rok ve stanoveném dvojím vyhotovení.
S účinností od 1.7.2010 student odevzdává práci elektronicky do digitálního archivu ZČU
v Plzni tak, že ve stanovené podobě nahraje práci do STAGu a vytiskne si protokol, kde
podpisem stvrzuje shodu elektronické a papírové verze. Protokol odevzdá na příslušné katedře
při odevzdávání povinných výtisků práce. Pozor, bez řádného uložení digitální verze nelze na
katedře zadat do STAGu datum odevzdání práce!
V případě diplomové práce se vyžadují oba exempláře svázané v pevné vazbě; u BP je možné
odevzdat 1 exemplář v pevné vazbě a jeden v jiném typu vazby (např. kroužkové); včetně
kapsy pro posudky.

!
12. Dle Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni je bakalářská nebo diplomová práce pět
dní před obhajobou zveřejněna – je dostupná na sekretariátu příslušné katedry
k nahlédnutí.
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13. Student obdrží posudky vedoucího práce a oponenta nejpozději pět dní předem před
konáním vlastní obhajoby práce. Ty si osobně vyzvedne na sekretariátu příslušné
odborné katedry.
Poznámka:
 Pokud student uvažuje o vlastním oponentovi, musí podat návrh vedoucímu příslušné
odborné katedry, který o návrhu rozhodne. Oponent musí splňovat základní kritéria, tj.
vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterské a výše s odbornou orientací k řešené
problematice.
14. Obhajoba bakalářské či diplomové práce probíhá jako součást státní závěrečné
zkoušky před jmenovanou komisí a v určeném termínu. Neoddělitelnou součástí
obhajoby bakalářské práce je prezentace práce za podpory Power Pointu (či jiného
použitelného software) v délce cca. 10 minut, kde se student zaměří zejména na
splnění cílů práce a prezentování vlastního přínosu při řešení zadané práce.

☺



Poznámka:
 Lze doporučit modul na www: Projev a prezentace. Dostupné na www:
http://home.zcu.cz/~leger/projev/
 Student je předem připraven na otázky, jež jsou položené v posudcích, a potom
reaguje na případné další dotazy komise.

1.2 Doporučení k organizaci
K tvorbě bakalářské nebo diplomové práce může student přistupovat jako k projektu. A jako u
projektu může vyjít z plánování jednotlivých logických aktivit či kroků:


Příprava
 Zvážení tématu práce a úvodní jednání se školitelem a se zástupci z praxe apod.
 Seznámení se s metodikou práce, uvědomění si základního časového plánu.
 Vytvoření pracovní osnovy práce a základní rozhodnutí o praktické části – výzkumu.
 Konzultace.
Vyhledání a případně opatření informačních zdrojů
 Zvažte: odborné publikace, odborné časopisy, relevantní zdroje z www, databáze,
informace od expertů z praxe aj. (české, zahraniční).
Zpracování informací z pramenů
 Rešerše, hodnocení zdrojů, zapracování do logické struktury.
 Konzultace.
 Zpracovávání teoretické části práce.
Výzkum (adekvátní bakalářské či diplomové práci)
 Určení metodiky.
 Konzultace.
 Shromažďování dat pro řešení praktické části práce (praxe v podniku či jiné instituci).
 Realizace dílčích úkolů praktické části – výzkumu.
 Zpracovávání výstupů z praxe, příprava interpretace a hodnocení výsledků.
Vytváření textu práce
 Sestavení definitivní osnovy a názvů kapitol a podkapitol.
 Dokončování teoretické části, kompletace praktické, kontrola zdrojů atd.
 Kontrola splnění cílů.
8

 Závěrečná konzultace nad téměř dokončenou prací.
Dokončení práce
 Redigování práce, kontrola věcného i formálního zpracování.
 Odevzdání práce dle pokynů.
 Příprava na obhajobu práce.
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2 Formální náležitosti bakalářské / diplomové práce

2.1 Forma a součásti práce
Kromě věcné stránky má práce také stránku formální. Je to úprava a členění textu, používání
obrázků, grafů a tabulek a také stránka jazyková.
Gramatické chyby výsledek práce velmi znehodnocují.


Bakalářská či diplomová práce se odevzdává v českém (slovenském) jazyce.
Minimální rozsah bakalářské práce je 40 normostran mimo příloh práce (doporučený
rozsah je 40 – 60 stran), minimální rozsah diplomové práce je 60 normostran,
doporučeno je 60 – 80 stran (viz formální úprava textu).
Autor může ve své práci navazovat na svoji seminární práci či projektovou nebo publikační
činnost, ale ucelený výsledek musí odpovídat požadavkům kladeným na bakalářskou či
diplomovou práci. Žádný z dříve publikovaných textů autora práce nemůže být převzat
původně, ale musí se s ním zacházet jako s literárním pramenem. Je zcela nepřípustné, aby
jiný kvalifikační text z jiné školy či vzdělávací instituce byl předložen jako bakalářská či
diplomová práce na fakultě.

☺
Námět pro praxi:
Využití textového editoru téměř odstraní překlepy, ale ne vždy odstraní chyby ve shodě
podmětu a přísudku.


Na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni se bakalářská či diplomová práce předkládá v
jednotné úpravě podle níže uvedených bodů zásadně ve standardním formátu A4 ve
dvou exemplářích a elektronicky na CD. V případě diplomové práce se vyžadují oba
exempláře svázané v pevné vazbě; u BP je možné odevzdat 1 exemplář v pevné vazbě a jeden
v jiném typu vazby (např. kroužkové).

!
Z důvodů přehlednosti při archivaci bakalářské a diplomové práce se požaduje (pouze pro
případ pevné vazby) uvedení roku odevzdání práce na hřbetě práce přibližně 3 cm od dolního
okraje ve formě RRRR a jméno diplomanta ve formě Jméno PŘÍJMENÍ opět přibližně 3 cm
od horního okraje, a to ve svislé úpravě textu tak, aby text byl čitelný pokud práce leží titulní
stranou dolů. (identifikační číslo práce se již nepřiděluje).
Formální úprava desek a titulního listu je zobrazena v přílohách:
Příloha A: Vzor desek bakalářské / diplomové práce
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Příloha B: Titulní list bakalářské / diplomové práce
• Zadání bakalářské / diplomové práce - za titulním listem se do vazby před svázáním vloží
(vlepí = není to volný list!) oficiální zadání práce, které student obdrží na příslušné odborné
katedře.
• Kopie zadání bakalářské / diplomové práce se sváže na stejné místo do druhého paré.
• Čestné prohlášení: viz Příloha C – prohlášení o samostatném vypracování práce
s uvedením místa a data, které je u obou odevzdávaných výtisků vlastnoručně podepsáno
(jinou než černou – nejlépe modrou – kuličkovou tužkou).
Na vnitřní straně zadních desek práce je kapsa, kam se vkládají posudky práce.
CD se odevzdává samostatně a je označeno jménem autora a rokem odevzdání práce. (na
CD je jeden PDF soubor)
Poznámka: Evidenční list se již do práce nevkládá a © se neuvádí.
Zvažte:
Dále je možné na samostatný list zařadit poděkování vedoucímu práce, konzultantům či
případně jiným osobám, které přispěly k vypracování práce.
Zkompletovaná bakalářská či magisterská práce má následující řazení:

!
Přední strana desek práce (viz schéma v příloze A) se nepočítá do číslování práce.
Po titulním listu = první nečíslovaná strana, následuje prohlášení autora (druhá nečíslovaná
strana) + mezi ně se vloží zadání práce (to je také nečíslovaná strana). Všechny uvedené
strany se započítávají, ale čísla stránek se na ně neuvádí.
Pokud nebude následovat list s poděkováním, následuje Obsah jako čtvrtá strana celkově a
první s uvedeným číslem, tedy číslem 4, pokud je i list s poděkováním, tak s číslem 5. (ukázka
viz. Příloha D)
V obsahu jsou uvedené jednotlivé kapitoly práce, které jsou číslované tak, že Úvod není
označen číslem. Po Úvodu následuje kapitola č. 1 atd. Požadované desetinné třídění kapitol
by mělo mít členění do hloubky maximálně 4 stupně (doporučeno je používat 3 stupně) a
vhodné je též počítat nejvýše s 9 hlavními oddíly = kapitolami.

☺
Námět pro praxi:
Ve Wordu vytvoříte obsah pomocí nástrojů: Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obsah.
(podmínkou je že názvy kapitol mají ve Wordu přiřazené příslušné styly)
Úvod – v úvodu je potřebné informovat, o čem práce pojednává a stručně okomentovat
strukturu práce a popř. zdůvodnit výběr práce i aktuálnost tématu atd.. Na konci úvodu
obvykle vymezujeme cíl práce a dílčí cíle (je možné cíle uvést i v samostatné podkapitole).
Délka úvodu bývá cca jedna až dvě strany.
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Vymezení cílů práce je klíčové a rozhodně doporučujeme je konzultovat s vedoucím práce.
Následuje práce v obsahové struktuře, která odpovídá zpracovávanému tématu. Obvyklé je
členění na teoretickou a praktickou část. Kapitoly se číslují (desetinné třídění).
V teoretické části by měly být shrnuty dosavadní poznatky ve vztahu k řešené problematice a
vymezují se – definují – pojmy, opět většinou na základě odborné literatury (domácí i
zahraniční) či porovnávání zdrojů atd.
V praktické části je obsaženo řešení úkolů (metodika řešení a výsledky řešení), obvykle
obsahuje výzkum v přiměřeném rozsahu k bakalářské či diplomové práci, dále viz design
výzkumu. Je zde hodnocení výsledků a diskuse k výsledkům.
Závěr – shrnuje poznatky z teoretické i praktické části práce. Prezentuje přínos autora
k řešení tématu práce a obvykle přináší doporučení pro praxi. Může obsahovat upozornění na
zjištěné závažné či zajímavé poznatky a také doporučení pro další případné pokračování práce
apod.
Seznam tabulek.
Seznam obrázků.

☺
Námět pro praxi:
Každý název obrázku či tabulky je třeba ve Wordu označit jako Titulek (Vložit – Odkaz –
Titulek). Ve Wordu potom vytvoříte seznam tabulek (obrázků) pomocí nástrojů: Vložit –
Odkaz – Rejstřík a seznamy – Seznam obrázků.
Potom je uveden seznam použitých zkratek a značek. Zařazuje se, pokud se zkratky či
značky v práci vyskytují, což je dnes obvyklé.
Následuje Seznam použité literatury (Soupis bibliografických citací). Viz citování
odborných informačních zdrojů. Seznam je obvykle sestaven abecedně, ale také je možné
abecední třídění v členění zdrojů na tištěné, elektronické …
Seznam příloh je poslední kapitolou (přílohy jsou řazené abecedně).
Vlastní přílohy již nemají číslování stránek, ale jsou abecedně řazené i označené, A, B, C, …
Přílohy vkládáme na konec práce a v textu na ně odkazujeme, např. viz příloha C. Je sem
zařazen materiál, který je důležitý k pochopení práce, ale který by svým rozsahem narušoval
plynulost vlastního textu v kapitolách. Přílohy je nutné komentovat v textu práce.
Abstrakt (Abstract).
Abstrakt je „zkrácené, přesné vyjádření obsahu dokumentu bez dodatečné interpretace jeho
výkladu nebo kritiky a bez hodnotícího stanoviska toho, kdo je autorem abstraktu.“ (Meško a
kol. 2006, s. 65)
Abstrakt především umožňuje čtenáři rychle a přitom přesně identifikovat základní obsah
dokumentu, ke kterému se vztahuje (v našem případě bakalářské ú diplomové práce).
Abstrakt by nám měl stručně odpovědět na otázky:
 Jaké téma autor-ka řešil-a a proč?
 Jaký přístup k řešení problému byl zvolen?
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Co je hlavním výstupem, popř. jaká je stručná odpověď na položenou výzkumnou
otázku?
Jaké je uplatnění výstupů, zda bude práce pokračovat atd.

Od roku 2010 uvádíme pouze dva abstrakty, a to v češtině a v angličtině, každý v rozsahu cca
10 řádků textu až jedna strana normovaného textu a každý je na samostatném listu. Abstrakt =
stručná a výstižná charakteristika obsahu práce. Před abstrakt se napíší základní bibliografické
údaje o práci a potom se uvedou klíčová slova (cca 3 – 5), stejně tak i v angličtině. (viz
příloha E). Abstrakty budou zařazeny na konci práce po přílohách práce jako poslední listy.

!
Před odevzdáním práce rozhodně doporučujeme provést korekturu.

2.2 Formální úprava textu
Bakalářská či diplomová práce se předkládají zásadně ve formátu A4, psané textovým
editorem (MS Word apod.) K tisku se používá bílý standardizovaný papír A4. Tiskne se vždy
jednostranně. (viz ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory)


Formát stránky (okraje)
Nahoře: 3 cm, Dole: 2 cm (v případě, že budeme používat zápatí, může být i více).
Vlevo a Vpravo: 2,5 cm, U hřbetu: 1 cm, Od hrany – záhlaví a zápatí: 1,5 cm.
30 řádků textu na stránce a 60 znaků v řádce (1 800 znaků na stránce).
Poznámka: v praxi to ne vždy a ne zcela lze na počítači dodržet.
Písmo
Typ: Times New Roman, velikost: 12, obyčejné. Pro zvýraznění vybraných slov nebo částí
textu je možné použít písma tučného, kurzívu či podtržení. V souvislém textu (odstavci)
nebývá vhodné měnit typ a velikost písma.
Odstavec
Řádkování: 1,5 řádku, Zarovnání: do bloku, Mezera před odstavcem: 6b.
Text odstavce vždy píšeme bezprostředně od levého okraje, a to včetně odrážek (s možnou
výjimkou u víceúrovňových odrážek tam, kde to poslouží přehlednosti). Norma připouští i
odsazení prvního řádku odstavce: lze odsadit o 1,2 (1,25) cm (v položce Speciální odsazení).
V takovém případě již mezi odstavci nebývá žádná mezera. V žádném případě nepoužíváme
pro odsazení prvního řádku odstavce 5 mezer, jak bylo zvykem při psaní na psacím stroji!
Mezi jednotlivými větami jednoho odstavce (tj. mezi tečkou jedné věty a počátečním
písmenem následující věty) vždy vynecháváme 1 mezeru. Mezeru vynecháváme též za
každou čárkou mezi slovy ve větě. Naopak při uvádění textu v závorkách se mezi závorkami a
vnitřním textem mezera nedělá.
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☺
Námět pro praxi:
V nabídce ‘Tok textu‘ bývá vhodné zapnout tzv. „kontrolu osamocených řádků“, čímž
zabezpečíme, aby žádná stránka nezačínala ani nekončila odtrženým samotným řádkem
odstavce z předchozí či následující strany.
Záhlaví, zápatí a číslování stran
Použití záhlaví není nutné a můžeme jej brát jako rozšiřující záležitost.
Použitím záhlaví můžeme jednoduchým způsobem zlepšit optický vzhled práce. Do záhlaví je
možné uvést aktuální název kapitoly pro danou stránku, čímž zejména u rozsáhlejších prací
přispějeme k větší přehlednosti a lepší orientaci čtenáře. Podrobnější uvádění názvů
jednotlivých podkapitol v záhlaví či zápatí však již nebývá vhodné. Při uvedení jakéhokoliv
textu v záhlaví či zápatí (vyjma samotného číslování stránek) je vhodné oddělit tento text od
textu práce tenkou plnou čarou přes celou šířku strany (např. formou dolního ohraničení textu
v záhlaví).
V zápatí uvádíme číslování stran (arabskými číslicemi), a to:
• doprostřed strany (v případě, že neuvádíme žádný text v zápatí),
• k vnějšímu tj. pravému okraji strany (v případě uvedení textu v zápatí, např. pokud
používáme poznámky pod čarou); v tomto případě píšeme text zápatí od vnitřního (levého)
okraje strany.
Poznámka: číslování stran může být i v záhlaví (u pravého okraje). V tom případě se
doporučuje oddělit záhlaví plnou čarou od vlastního textu práce.

!
Číslování stran
První počítanou stranou je titulní list (číslo stránky se zde neuvádí), další stranou je vložené
zadání práce a číslo se neuvádí, Prohlášení je následující stranou (číslo strany se neuvádí),
jako strana č. 4 s uvedením čísla je Obsah, pokud je vložena stránka s poděkováním (nečísluje
se), pak je Obsah až na straně č. 5. Číslování končí Seznamem použité literatury, popř.
Seznamem příloh. Přílohy jsou řazené abecedně.

☺
Námět pro praxi:
Text záhlaví je možné psát jiným typem (např. Arial) a menší velikostí písma (10 či 11) než
běžný text práce.
Členění textu - kapitoly
Text je potřebné členit do číslovaných kapitol a podkapitol. Názvy kapitol a podkapitol
práce píšeme od levého okraje. Zvolenou grafickou úpravu potom jednotně dodržujeme v celé
práci. Počet úrovní nadpisů volíme přiměřeně z důvodů přehlednosti práce.
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Kapitola je dle ČSN ISO 690 (1996, s.4) číslovaná a/nebo názvem označená část psaného
dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale je ve vztahu k částem, které ji
předcházejí anebo po ní následují.
Doporučuje se používat desetinné třídění, tj. pomocí arabských číslic oddělovaných tečkami
(za poslední číslicí se tečka nepíše). Obsah práce obvykle není číslován (ale dle normy je
„0“). První kapitola 1. Viz. Příloha D s ukázkou.
Přílohy se nečíslují, ale jsou označeny abecedně.

☺
Námět pro praxi:
Zřejmě nejjednodušší je používat pro názvy kapitol a podkapitol odpovídající styly odstavce
s vhodně nadefinovaným typem a velikostí písma a použitím víceúrovňového číslování.
Nové hlavní kapitoly píšeme u rozsáhlejších prací obvykle na novou stránku. Podkapitoly
zařazujeme v textu průběžně, přičemž je vhodné zařadit mezi název podkapitoly a předchozí
text jistou mezeru (6 až 12 bodů – uvedeme ji při definování stylu odstavce jednotlivých
úrovní podkapitol). Při definování stylu dané úrovně podkapitol neopomeneme zapnout
„kontrolu osamocených řádků“ v nabídce ‘Odstavec - Tok textu‘.
Poznámky a reflexe
Poznámky, které nesouvisejí přímo s hlavní linií výkladu, ale které považuje autor-ka za
důležité, můžeme uvést zhuštěně jako poznámky pod čarou. Objemnější vsuvky je vhodné
zařadit do Příloh práce. Ty se uvádějí na konci práce po seznamu příloh a odlišují se písmeny
abecedy.
Tabulky, grafy, obrázky a schémata
Tabulky, grafy, obrázky a schémata uvádíme buď zařazené průběžně v textu, nebo na konci
práce v příloze. Průběžně uvádíme ty tabulky, grafy apod., které mají úzkou souvislost
s textem; do přílohy zařazujeme obvykle ty, které jsou rozsáhlejší a rušily by souvislý výklad
textu, nebo ty, které mají doprovodný či doplňující charakter.
Obrázky, grafy, schémata apod. označujeme souhrnným názvem Obrázek (zkráceně Obr.),
pro tabulky ponecháváme označení Tabulka (zkráceně Tab.). U každé tabulky a obrázku
musí být uveden název, kterému předchází číslo, jež označuje zařazení příslušné tabulky nebo
obrázku v textu práce. Zejména u tabulek (pokud to nevyplývá z jejich obsahu) je nutné
uvádět i rozměrové jednotky uvedených veličin).



Příklad tabulky:

Tab. č. 1: Příjem za služby září a říjen 2009/2010 (v tis. Kč)
Měsíce

Rok 2009

Rok 2010

Hlavní provoz A + B

Doplňkové služby A + B

Září

1 000

800

50, 5

0,5

Říjen

1 500

400

15

20

Zdroj: vlastní zpracování, 2010
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Při přebírání údajů z jiných materiálů uvádíme bezprostředně pod tabulku či obrázek uvedení
zdroje odkud informace čerpáme nebo uvedeme, že se jedná o vlastní zpracování. (zarovnat
můžeme jednotně buď vlevo nebo vpravo)
U grafů je nutné vždy uvést odpovídající legendu. Při vytváření grafů v textových editorech či
tabulkových procesorech pro zápis legendy obvykle využijeme služeb nabízených těmito
prostředky.
Poznámka:
U grafů a tabulek je vhodnější používat řádkování „jednoduché“ nebo „nejméně“ pro
přehlednost textu.
Kompletní přehled v práci uvedených tabulek a obrázků zařazujeme na konci práce před
seznam použité literatury. Každý z těchto seznamů obsahuje soupis tabulek, resp. obrázků
v pořadí jejich výskytu v práci s uvedením jejich očíslování, názvu a strany, na které se
nachází.
Matematické vzorce
Matematické vzorce umisťujeme na zvláštní řádek zarovnané obvykle na střed
(vycentrované). Vysvětlení symbolů použitých ve vzorci (pokud nebyly definovány dříve)
umisťujeme pod vzorcem od levého okraje (za slůvkem „kde:“). Vzorec má číslo pro
odvolávky v textu.



Příklad vzorce:

∑
P=

n

i =1

kde:

Pi

n

(1)

P … průměrná hodnota daného parametru ve sledovaném vzorku,
Pi … hodnota daného parametru i-tého objektu,
n … počet objektů ve sledovaném vzorku.

Vzorce je možné podle potřeby (při odkazech na ně v různých částech textu) číslovat, a to
uvedením pořadového čísla vzorce do kulaté závorky u pravého okraje řádky, na které je
vzorec uveden.
V případě souvisejících skupin matematických vzorců (např. soustavy rovnic) je vhodné
zarovnat tyto výrazy tak, aby byly zachovány vertikální vazby mezi nimi, tj. bez centrování
každé řádky zvlášť.
Zkratky, značky, akronymy
Veškeré používané zkratky, značky a akronymy je nutné je definovat při prvním uvedení
v textu práce a dále se potom sestaví jejich soupis a uvede se jako seznam použitých zkratek
se stručným objasněním každé použité zkratky.
Příklad:
… budeme se věnovat problematice Evropské unie (EU) a malých a středních podniků
(MSP).

☺



Námět pro praxi:
 Interpunkční znaménka (tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník) se
připojují k předcházejícím slohu či zkratce bez mezery, za každé interpunkční
znaménko patří mezera (výjimkou jsou např. e-mailové a www adresy).
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… umíme si to všichni (studenti i učitelé) představit? Jistě, tak se to vždy prezentuje.
 Tři tečky označují vynechaný text, použijí se přesně vždy tři tečky a oddělí se
mezerou.
 Spojovník, vodorovná čárka, spojuje dva výrazy bez mezer.
Anglicko-český slovník, Praha-západ
 Pomlčka, tvar spojovníku, ale dvojnásobný a odděluje se mezerami. Označuje-li
rozsah či finanční částku, je bez mezer.
Praha – Brno, 9:30 – 10:30, 1939 – 1945, s. 15 – 17, Kč 5.100, –
 Závorky přiléhají bez mezer a lomítko je též připojené bez mezer.
(Kotler, 2001), [online], 90 km/h, akademický rok 2010/2011
 Uvozovky jsou na začátku a konci výrazu a bez mezer.
„tak to přesně je“
 U zkratek dodržujeme Pravidla českého pravopisu. Za zkratkou ze začátku slova je
tečka bez mezery, uvnitř zkratek z více slov je za každou tečkou mezera. Naopak za
iniciálovými zkratkami se tečka nedělá (FEK ZČU v Plzni).
p. = pan, srv. = srovnej, Podnik spol. s r.o., tj., EU, UNESCO
Pokud zkratka vzniká ze začátku a konce slova, tečka se obvykle nepoužívá: pí = paní, fa =
firma.
 Značky se používají ve spojení s číslem, pokud je tvořena více znaky, jsou bez
mezery, mezi číslem a značkou mezera je.
25 cm; 220 W; 5 s; 0,33 l
 Procento a promile patří k číslu bez mezery.
50%, 40/00
 Matematické značky se oddělují od čísel mezerami.
10 + 10 = 20, 10 x 10 = 1 000
 Skóre (dvojtečka) není oddělena mezerami.
Mapa 1:100 000
 Paragraf se píše ve spojení s číslem, značka je oddělena od čísla mezerou.
§ 3 odst. 2 písm. b zákona č. 250/2000 Sb.
 Teplotní stupeň se připojuje ke značce stupnice a mezi ním a číslem je mezera.
+37 0C
 Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky se člení do
skupin. (kromě letopočtů)
Cheb má 34 000 obyvatel, 1 500 km, ale rok 1989
 Obyčejné zlomky se píší bez mezery.
2/3, 5 1/2
 V peněžních částkách se trojice čísel odděluje tečkou bez mezery, název měny je za
číslem a mezi je mezera.
2.500.050 Kč, 1 120,50 €
 Kalendářní data se píší dvojmístně, roky čtyřmístně.
07.11.2009, 07-01-2010, v Plzni 1. září, dodejte do 30. dubna 2010
 Je vhodné text práce upravit tak, aby na konci řádků nezůstávaly jednohláskové
předložky a jednohláskové spojky. Konec řádku by také neměl oddělit tituly od jména,
rozdělit větší čísla, značky atd.
Námět: za písmeno na konci řádku dejte kurzor, Delete, Shift + Ctrl + mezerník.
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3 Práce s literaturou a dalšími informačními zdroji
Student nikdy nezačíná na „zelené louce“, ale musí umět využít práce svých předchůdců,
která je zpracována v učebnicích a dalších publikacích. Využívání výsledků a uvádění odkazů
na publikace mají určitá pravidla, která je nutno respektovat.
Kvalifikovaná práce s relevantními informačními zdroji je jedním ze znaků vysokoškolské
úrovně absolventa univerzity.

☺
Studentům doporučujeme následující postup:
• Začít s odbornou literaturou od odborných slovníků a encyklopedií (+ přehledové studie).
• Využít základní používané a doporučované učebnice, odborné publikace.
• V obou výše uvedených položkách najdeme odkazy na další odbornou literaturu.
• Vyhledání publikací, které se zabývají přímo řešenou problematikou (katalogy
v knihovnách dnes již s možností hledání na Internetu – viz Univerzitní knihovna).
• Práce s odbornými časopisy ze sledované oblasti (články jsou většinou novější zdroje než
učebnice).
• Vyhledávání zdrojů v odborných databázích v univerzitní knihovně a fulltextovým
vyhledáváním na internetu.
Samozřejmě podle povahy práce pracujeme i s jinými zdroji, např. statistickými ročenkami,
legislativou, informační portály atd.


V knihovně ZČU v Plzni naleznete elektronické informační zdroje na
www.knihovna.zcu.cz Námětem mohou být např. volně přístupné odborné časopisy.

adrese

3.1 Citování odborných informačních zdrojů
Závazná forma citací je upravena v inovované normě ČSN ISO 690: 2010 Pravidla pro
bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Při vypracovávání bakalářské či
diplomové práce jsou studenti povinni se uvedenou normou řídit.
Norma specifikuje prvky, které je potřebné uvádět v bibliografických citacích publikovaných
v monografických a seriálových publikacích, kapitol, článků atd. v těchto publikacích a
patentových dokumentů. Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a ustavuje pravidla
transkripce a formální úpravy informací získaných ze zdrojové publikace.



Citát a citace

„Citát (quotation) je text, který jsme doslovně převzali z nějakého dokumentu, informačního
zdroje.“ (Meško a kol., 2006, s. 216)
Citace (citation) je zkrácené označení použitého pramene v souvislém textu podle způsobu
doporučeného normou. (Meško a kol., 2006)
Na každý citát či na každou parafrázi musí být v textu práce odkaz na použitý zdroj, tj.
tzv. citace, která obsahuje v předepsané podobě informaci o použitém zdroji.

18

Přitom parafráze znamená, že student vlastními slovy přetlumočí, co v určité publikaci či
její části její autor napsal.
Citát je přesné a doslovné uvedení informace z použitého zdroje. Citovaný údaj je
označen uvozovkami a na konci uvozovek jsou nejlépe v závorce uvedeny informace vedoucí
k přesnému označení použitého zdroje.
Citáty a parafráze je nutné uvádět především „z první ruky“, tj. ze zdroje, který student četl.
Pokud výjimečně přebíráme informaci, musí to být v práci zřetelně uvedeno.
Základní prvky citace: primární odpovědnost, název díla, podřízená odpovědnost, údaje o
vydání, místo vydání, nakladatel, rok vydání, rozsah, edice, poznámky a standardní číslo. U
jednotlivých typů citací lze najít určité odlišnosti a bohužel musíme uvést, že existují tzv.
citační styly, které nás různě navádějí na používání interpunkce či kurzivy apod. Nebudeme
zde zacházet do podrobností, odkazujeme na relevantní normy a pro základní orientaci
uvedeme praktické příklady základních druhů dokumentů:


Citace monografické publikace:
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s.,
2007, 800 s., ISBN 978-80-247-1407-3
Citace monografické publikace (více autorů, uvádí se max. 3 a potom „et al.“, česky aj. –
často se píše i „a kol.“)
BEDRNOVÁ, Eva., NOVÝ, Ivan. aj. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné
vydání, Praha: Management Press, 2007, 798 s., ISBN 978-80-7261-169-0
Citace seriálové publikace (časopis):
Marketing & komunikace. Česká marketingová společnost, Jihlava: Polygrafický servis,
Visual Agency s.r.o., ISSN 1211-5622
Citace článku v seriálové publikaci: (zde je zdrojovým = hlavním – seriálová publikace)
JÁČ, Ivan. Vyhodnocení dotazníkového projektu v rámci inovačního řešení disparit.
Ekonomie a Management, E + M. 2008, 11(2), 31-49, ISSN 1212-3609
Citace kapitoly v publikaci či článku ve sborníku: (zde se jako první uvádí citovaná část a
teprve potom název sborníku či publikace a uvedou se přesně i stránky citované části)
Kapitola v monografii:
MUŽÍK, Jaroslav. Diverzita v podnikovém vzdělávání. 1. vyd., EGER, Ludvík. aj. Diverzity
management. Praha: Educa Service, 2009, kap. 6, s. 99-109, ISBN 978-80-87306-03-1
Příspěvek ve sborníku:
LOJDA, Jan. ICT ve výuce jako nástroj rozvoje manažerských dovedností. In SEDLÁČEK,
Jan, ŠAFRÁNKOVÁ, Hana. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009.
Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2009, s. 173-177, ISBN 978-80-7041-971-7
Citace výzkumné zprávy, diplomové práce apod. (norma jmenovitě neuvádí jak citovat
kvalifikační práce – postupujeme podobně jako u monografie).
Citace osobního sdělení: (opět není přesně určeno)
Uvedeme jméno autora, datum, místo a jeho odborné či pracovní zařazení atd.
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Elektronické dokumenty nebo jejich části:
Na hlavní prvky odpovědnosti se adekvátně vztahují výše uvedená pravidla, důležité je
uvedení nosiče: [monografie na CD-ROM], [online], [online databáze], [online elektronický
časopis], [elektronická pošta], dále viz ČSN ISO 690: 2010.
Český statistický úřad. [online] Praha: Český statistický úřad, 2010, Aktualizace 25.1.2010,
[cit. 25.1.2010] Dostupné z: http://www.czso.cz/
Citace elektronické monografie:
ÚLOVEC, Roman aj. ICT koordinátor a ICT metodik. [online] Cheb: SRPGCH, doplněné
vydání, 2008,
ISBN 978-80-7399-065-7. [cit. 5.11.2009] Dostupné z:
http://files.technologievevzdelavani.webnode.cz/2000000437ff1d80eb9/ICT_koordinator_%2B_ICT_metodik.pdf
Citace článku v elektronické seriálové publikaci
CHROMÝ, Jan. Typy komunikace a jejich využití ve vzdělávání. [online elektronický
časopis] Media4u Magazine, 2009, 6(4), 19-20, ISSN 1214-9187 [cit. 1.10.2010] Dostupné z:
http://www.media4u.cz/mm042009.pdf



Poznámka:

Pro další upřesňující údaje doporučujeme následující zdroje:
Kurz práce s informacemi. [online] Masarykova univerzita v Brně, 2006 [cit 2010-01-25]
Dostupné na www:<http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js06/kpi11/modul-02.html>
Ale jedná se o starší normu, platnou do roku 2011.
Prohřešky proti zásadám práce s literaturou aj. informačními zdroji signalizují, že autor –
autorka ne zcela dobře zvládl-a základní vědecké postupy. Pokud se při kontrole objeví
nedostatky tohoto druhu, je vedení katedry oprávněno práci vrátit autorovi k rychlému
odstranění nedostatků. Jsou-li závažné, může být stanoveno, že práce se musí přepracovat
celá.
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3.2 Umístění citací a odkazů
!
Každý citát a každou parafrázi musí v textu doprovodit odkaz, který jasně označuje zdroj,
z něhož bylo čerpáno. Obvykle se jedná o příjmení autora, rok vydání + u citace o stranu a
popř. další poznámku.
Citace a odkazy je možné umístit v textu, v poznámce pod čarou nebo na konci práce
(v seznamu použité literatury). Pokud v práci uvádíme seznam použité literatury (tj. v případě
bakalářské a diplomové práce povinné), doporučuje se použít následující odkazy v textu (vždy
volíme jednotně jeden nebo druhý způsob) viz příklady:


1. Způsob (uvedení prvního prvku odkazovaného zdroje a data, popř. stránky)
Za citovaným textem či odkazem uvedeme do kulatých závorek příjmení autora, rok vydání
publikace a případně i stranu, kde se citovaný text nachází. Pokud použijeme více publikací
od jednoho autora vydaných ve stejném roce, odlišíme je malými písmeny abecedy
uvedenými za rokem vydání.
Příklady (1. odkaz na literaturu a 2. citace):
… využití nových technologií při získávání a výběru pracovníků (Armstrong, 2007) můžeme
porovnat s námi navrženým řešením …
… je možné uvést: „Filosofie lidských zdrojů popisují klíčové a zastřešující hodnoty a
základní principy uplatňované v řízení lidí“ (Armstrong, 2007, s. 27).

☺
Uvedený postup v příkladu č.1 doporučujeme. Řazení zdrojů podle abecedy je logické a
nemůžete udělat chybu při pozdějším doplňování práce o nové zdroje.
2. Způsob (odkaz ve formě čísla, které odpovídá číslu záznamu v soupisu bibliografie)
Za citovaným textem či za odkazem na citovanou literaturu uvedeme do hranatých závorek
pořadové číslo literatury podle „Seznamu použité literatury“ na konci práce, případně i stranu,
kde se citovaný text nachází. Např.:
Příklady:
… využití nových technologií při získávání a výběru pracovníků [1] můžeme porovnat s námi
navrženým řešením …
… je možné uvést: „Filosofie lidských zdrojů popisují klíčové a zastřešující hodnoty a
základní principy uplatňované v řízení lidí“ [1, s. 27]
Kde číslo 1 je pořadové čísla literatury v „Seznamu použité literatury“ na konci práce. Ve
druhém příkladě se citovaný úsek textu nachází na straně 27.
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Poznámka:
Pokud uživatel citátu (student) zdůrazňuje na rozdíl od citovaného autora určité slovo či část
textu, graficky to odliší např. kurzivou a hned uvede v závorce poznámku a iniciály svého
jména. Citát neúplné věty končí třemi tečkami a uvádí se také v uvozovkách.


Seznam použité literatury uvádíme na konci práce v samostatné kapitole v abecedním pořadí
podle příjmení autorů jednotlivých publikací. V případě citací a odkazů podle způsobu 2
uvádíme ke každé publikaci její pořadové číslo (shodné s číslem v textu), které píšeme
obvykle předsazené v hranaté závorce.
Poznámka: Mají-li dva nebo více pramenů stejný první prvek a rok vydání, rozlišují se dále
malým písmenem (a, b, c atd.), platí pro první způsob.
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4 Co je to výzkum
!
Gavora (2000, s. 11) s odvoláním na Leedyho (1985) uvádí: „Výzkum je systematický způsob
řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice vědomostí lidstva. Výzkumem se potvrzují či
vyvracejí dosavadní poznatky, anebo se získávají nové poznatky.“
Studentská odborná práce a výzkum
Již v úvodu předložené metodické příručky jsme upozornili na to, že bakalářská či diplomová
práce je odbornou prací. Často se uvádí, že bakalářská práce je první studentův pokus o
vědeckou práci, a na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni je skutečně vyžadováno, aby této
charakteristice odpovídal cíl práce, její zpracování i výsledky. U diplomové práce jsou
kvalitativně vyšší požadavky a práce bez standardního odborného postupu a zpracování
nemůže být dobře hodnocena.

☺
Studentovi - autorovi zde může velmi pomoci vedoucí práce z řad akademických pracovníků
fakulty, eventuálně konzultant z praxe. Zkušenosti ukazují, že je k tomu potřebný především
včasný aktivní přístup studenta. V následujícím textu stručně upozorníme na základy
výzkumu.

!
„Autorství práce vyjadřuje skutečnost, že osoba, která je uvedena jako autor, je původcem
práce (díla) a přebírá odpovědnost za zveřejněný obsah.“ (Meško a kol. 2006, s. 279)
Častým nedostatkem studentských prací (seminárních, bakalářských, diplomových) je, že si
autoři vůbec neuvědomují základní členění druhů výzkumu, a tudíž v úvodu své práce,
v metodické části, ale i při vlastní realizaci prezentují chyby, které vycházejí již ze špatného
"strategického" přístupu k práci a řešení vytýčeného cíle.
Výzkum, který by měl být důležitou součástí bakalářské / diplomové práce v její praktické
části, má několik základních etap. Tyto etapy výzkumu po sobě jednak následují a jednak se
překrývají.
Obvyklé součásti (etapy) výzkumu (dle Gavora, 2000):
• Stanovení výzkumného problému
• Informační příprava výzkumu
• Příprava výzkumných metod
• Sběr a zpracování údajů
• Interpretace údajů
• Psaní výzkumné zprávy
Výzkum vyžaduje organizaci a plánování a také určitý čas pro realizaci.
Pro ekonomy je možné doporučit dostupné publikace Hague (2003) nebo Foret a Stávková
(2003) či Foret (2008), které se zabývají průzkumem trhu či marketingovým výzkumem, kde
studenti opět získají základní potřebné informace k designu jejich výzkumu.
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Právě rychlé prohlédnutí sestavení a účelnosti výzkumu, které se odráží v jeho designu již ve
zkratce ukazuje na úroveň kvality předložené práce, ale i jejího autora – autorky.
Upozornění: právě zde je také vhodné si uvědomit rozdíl mezi kvantitativním a
kvalitativním výzkumem (též Surynek a kol., 2001), popř. zvážit, zda nepoužijeme výzkum
smíšený. Z tohoto pohledu zejména pro diplomové práce doporučujeme publikaci Punch
(2008), která se zabývá úspěšným návrhem výzkumu.
Studentovi zde může významně pomoci jeho vedoucí práce, pokud student využívá konzultací
s ním.

4.1 Problém původnosti práce

V souvislosti s využíváním publikací aj. zdrojů musíme vyřešit problém původnosti práce.
Dodržování autorských práv a správné uvádění použitých zdrojů je opět jedním
z důležitých dokladů o vysokoškolské úrovni a etice autora – autorky práce.
Pokud jde o původ získaných poznatků, je užitečné si uvědomit že pracujeme s primárními
prameny (autor zpracovává vlastní empirická data) a se sekundární prameny (autor práce
popisuje údaje jiných) - (viz např. Foret, 2008, Punch, 2008).

☺
Námět pro praxi:
Zejména student začátečník, který tvoří svoji první odbornou práci, brzy zjistí, že se v záplavě
zdrojů ztrácí. Proto je nutné si vytvořit systém třídění dat např. s využitím dostupných
nástrojů Microsoft Office. Informace je ovšem nutné ukládat s přesným popisem, tzn. citací
zdroje.
Přesné uvádění odborných zdrojů patří k základům odborné a vědecké práce. Na tuto
problematiku se zaměříme v další kapitole.

!
Z hlediska původnosti se práce rozdělují na původní (primární) dokumenty, sumarizační
dokumenty a kompilační dokumenty (Meško a kol., 2006). Ty si podle uvedeného zdroje
stručně vymezíme následovně:
Původní dokument je tvořen v rozhodující míře novými poznatky do té doby
nezaznamenanými v jiných dokumentech. Sumarizační dokument je shrnutím, utříděním
nebo zobecněním poznatků úplně nebo z větší části převzatými z jiných dokumentů.
Sumarizací se vytváří nová hodnota těchto poznatků. Kompilační dokument opakuje
poznatky z jiných dokumentů přizpůsobené novému cíli. Není třeba veškerou kompilaci
odmítat.
Sumarizační a kompilační práce jsou sekundárními dokumenty.
Zadání mnoha bakalářských i diplomových prací počítá s určitou kompilací – s tvořivou
kompilací. Tvořivá kompilace předpokládá použití známých metod k vyřešení nějakého úkolu
z praxe. Na autorovi je, aby vybral nejvhodnější metodu a provedl hodnocení výsledků.
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Hodnota takové práce spočívá ve shromáždění, uspořádání a použití známých poznatků.
(Skalický, 2006)
Opakem je netvořivá kompilace, která spočívá v bezduchém opisování a netvořivém
používání cizích myšlenek. Takovou kompilaci je třeba zavrhnout!


Plagiát (Wikipedie, 31.1.2010)
„Plagiát je umělecké nebo vědecké dílo, jež někdo jiný než skutečný autor neprávem vydává
za své. Při tvorbě plagiátu je zcela nebo zčásti použito dílo jiného autora. Tento původní autor
je úmyslně nebo neúmyslně zatajen…“
Přesnější vymezení dle Meško a kol. (2006, s. 281):
„Plagiátorství je nedovolené používání cizích publikovaných i nepublikovaných myšlenek,
formulací a poznatků, výsledků bádání nebo jiných výsledků tvořivé práce, stejně jako
ilustrací, tabulek, fotografií apod. bez reference. Za plagiátorství v nejzávažnější formě se
považuje předložení kompletní práce podepsané „novými autory“ , někdy v jiném jazyce. To
se týká jakéhokoliv stádia výzkumu, psaní nebo zveřejňování práce, verze tištěné či
elektronické.“
Uvedení autoři (Meško a kol. 2006, s. 286) správně spojují problematiku se širším pojetím
etiky publikování:
„Vážným porušením etiky publikování ze strany autorů je plagiátorství (předložení úplné
práce jiných autorů nebo její části) falzifikace údajů, úmyslné překroucení faktů nebo
zamlčení informací a dále předložení informací, které již byly ve stejné podobě publikovány
nebo předloženy k souběžnému publikování v jiných časopisech.“
Jak ukazuje současná společenská praxe, musí se akademický svět důsledně snažit o
dodržování etiky publikování, pokud si chce zachovat svoji úroveň a především
důvěryhodnost.


Z hlediska etiky je třeba, aby práce splňovala zásady Etického kodexu pro akademické
pracovníky
ZČU,
které
jsou
uveřejněné
na
webové
stránce
http://www.zcu.cz/about/vyznamne-dokumenty/kodex.pdf
Porušení etiky publikování v bakalářské a diplomové práce řeší komise pro státní závěrečnou
zkoušku a obhajobu kvalifikační práce a disciplinární komise fakulty.

Hodnocení
Bakalářskou a diplomovou práci standardně hodnotí vedoucí práce a oponent práce. Pro
hodnocení je na FEK ZČU v Plzni používán formulář, který obsahuje následující položky, jež
by na druhou stranu měly studentům orientačně ukazovat, co je v práci sledováno:







Definování cílů práce.
Metodický postup vypracování práce.
Teoretický základ práce (rešeršní část).
Členění práce (do kapitol, podkapitol odstavců).
Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika).
Formální zpracování práce.
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Přesnost formulací a práce s odborným jazykem.
Práce s odbornou literaturou (normy, citace).
Práce se zahraniční literaturou a úroveň abstraktu v cizím jazyce.
Celkový postup řešení a práce s informacemi.
Závěry práce a jejich formulace.
Splnění cílů práce.
Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi).
Přístup autora k řešení problematiky práce.
Celkový dojem z práce.

Vedoucí a oponenti práce dále komentují své hodnocení a zdůvodňují navrhované hodnocení.
Nakonec přikládají připomínky či otázky k obhajobě práce.

Archivace
Dle směrnice rektora student nebo ten, kdo zpracoval kvalifikační práci (dále jen „student“),
odevzdá kvalifikační práci v listinné podobě na sekretariát pracoviště, na kterém bude
probíhat obhajoba kvalifikační práce, a to ve stanovené lhůtě, a ta je potom na pracovišti
zveřejněna nejpozději 5 dní před konáním obhajoby.
Zároveň musí student před odevzdáním práce na katedru práci vložit práci v digitální formě
do STAGu (Viz Zveřejňování kvalifikačních prací, Směrnice rektora č. 24R/2006
+ 2 dodatky (2010), které upravují povinnost zveřejňování kvalifikačních prací v Digitálním
archivu.) a vyplnit anotační list, který podepsaný odevzdá s prací na příslušné katedře.
Jakmile u kvalifikační práce proběhla obhajoba, pracoviště bez ohledu na výsledek obhajoby
předá odevzdanou kvalifikační práci včetně kopií oponentských posudků Univerzitní
knihovně.
Obhájená bakalářská či diplomová práce zůstává v jednom výtisku na příslušné odborné
katedře a jeden výtisk je archivován knihovnou ZČU v Plzni. Hodnocení práce je součástí
protokolu o příslušné státní závěrečné zkoušce. Elektronická verze práce je ve formátu PDF
vložena v systému STAG, CD je uloženo na katedře (příjmení a jméno, rok ukončení jsou
uvedeny na CD k identifikaci).
Pro budoucí nakládání s kvalifikační prací jsou podstatné pokyny knihovny ZČU v Plzni,
která spravuje databázi prací a zajišťuje přístup veřejnosti.
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Příloha A:
Obr. č. 1: Vzor desek bakalářské / diplomové práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA EKONOMICKÁ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Plzeň 2011

Zadní deska

Hřbet

Poznámka:
Adekvátně místo bakalářská bude napsáno diplomová práce.
Podobně při místu studia v Chebu bude uvedeno Cheb místo Plzeň.
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Pavel NOVÁK

Přední deska

Příloha B: Obr. č. 2: Titulní list bakalářské / diplomové práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA EKONOMICKÁ

Bakalářská práce

Název bakalářské práce česky
Název bakalářské práce anglicky
Autor-ka

Plzeň 2011
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Příloha C: Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou / diplomovou práci na téma
„Název“
vypracoval/–a samostatně pod odborným dohledem vedoucího bakalářské / diplomové práce
za použití pramenů uvedených v přiložené bibliografii.

V Plzni / Chebu, dne …

………………………………
podpis autora
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Příloha D: Ukázka obsahu

Poznámka: často je Úvod bez uvedení hodnoty „0“ a následuje 1 Kapitola první.

32

Příloha E: Abstrakt

NOVÁK, P. Název práce. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s.,
2010
Klíčová slova: marketing, malý a střední podnik, strategický plán
Předložená práce je zaměřena ……….cca 10 řádek textu, maximální rozsah je jedna strana i
s nadpisem a klíčovými slovy. Adekvátně na samostatné straně je i Abstract v angličtině
s Key words.
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