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Bakalářská práce

• Je určitým prokázáním schopností a

znalostí studenta při ukončení studia v daném oboru

• Je důkazem schopnosti analytického myšlení, 
orientace v daném oboru a také prokázáním 
schopnosti argumentovat,  vyvozovat závěry a cíle

• Student si sám volí téma buď  ze seznamu 
(„Tématikon“) nebo může přijít s vlastním tématem



Je zapotřebí:

• zvolit vhodnou metodiku řešení formulovaného
problému;

• pracovat s odbornou literaturou;

• vyvodit patřičné závěry plynoucí z řešení problému;

• v závěru formulovat vlastní přínos k řešené problematice.

Bakalářské práce → vlastním dílem autora → měla by obsahovat 
vlastní myšlenku, vlastní závěry



Významný prvek 

→ časový plán !!

• Téma 

• Vyhledávání literatury

• Pracovní struktura textu

• Čtení – psaní (tvorba „hrubého“ textu)

• Ladění (tvorba „konečného textu“)

• Formální náležitosti

Doporučení:

Pište už i hrubý text přímo do šablony



Rozsah tématu

• Je třeba stále zvažovat rozsah tématu 

→ aby téma nebylo příliš široké. 

• Schopnost téma uchopit a celé zpracovat

• Je třeba najít konkrétní aspekt nebo pohled

• Je třeba si rámec vymezit i pro určité časové 
období, ovšem tak, aby zvolené vymezení mělo 
logické zdůvodnění 



Termíny pro odevzdání práce

Zadání práce vytištěné z IS/STAG a podepsané 
kompetentními osobami:

• je součástí jak bakalářské, tak i diplomové práce,
• vkládá se do BP či DP jako druhý list,
• k vyzvednutí sekretariát katedry.

Práce budou na katedře odevzdány nejpozději do:
– 18. 4. 2017 – bakalářské práce
– 24. 4. 2017 – diplomové práce

Viz harmonogram studia



Pozornost věnujte překladu názvu práce 

(bude na Vašem diplomu )



Zadání (téma) práce → V tomto okamžiku již 
realizováno 

Vždy je možné diskutovat o výběru tématu práce s vedoucím 
práce a zvolit si téma vlastní v souladu se studovaným 

oborem

Dříve než  jste si zvolili téma:
- Ujasnili si o čem chcete psát
- Našli a prostudovali jste si příslušnou literaturu k tématu
- Prohlédli si nabídku  elektronických databází v knihovně a 

jejich obsah (zaměření)
- Ověřili si existenci a dostupnost sekundárních dat
- Případně si promysleli možnost získání primárních dat 

(např. dotazování)

- Diskutujte pravidelně s vedoucím práce



Než začnu psát:

• Musím vědět, co už bylo napsané

• Vlastní téma si volím jen v případě, že se v dané 
problematice skutečně vyznám

• Doporučuji i určitý odstup pro pochopení  
souvislostí

• Čtu a současně si dělám poznámky

• Čtu a současně píšu



Postup při zpracovávání práce

• Při přípravě BP nutno postupovat jinak, než při běžném studiu.
Zde již nejde o zvládnutí určitého oboru a předmětu, ale jde o
jednoznačně účelové studium a výzkum.

• Je nutno kriticky hodnotit studované texty z hlediska jejich
významu pro dosažení cíle BP.

• Doporučuje se studium v rámci přípravy BP a všechny kroky
výzkumu soustavně dokumentovat.

• Nepřipusťte „chaos“ v materiálech a získaných poznatcích.



Výběr literatury

• Zpravidla by se mělo jednat o odborné knihy, 
monografie, odborné články, relevantní
internetové zdroje

• !! aktuálnost literatury a časové období 
zpracování Vaší práce

• Viz www.infozdroje.cz

(např. databáze Scopus, WoS…..)

http://www.infozdroje.cz/


Abstrakt

• Abstrakt je redukovaný text, který charakterizuje obsah
dokumentu bez rozlišování autorství abstraktu, bez doplňkových
informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu.
Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost,
jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost.

• Abstrakt se uvádí v jazyce českém (slovenském) a jazyce
anglickém, jednotlivé abstrakty mají rozsah 50 – 100 slov (tj. 6 až
10 řádků) – uvádí se na třetím listu DP/BP



Skladba závěrečné práce

Úvod

Úvod obsahuje zdůvodnění významu zvoleného tématu, cíl 
práce a zvolenou metodiku řešení problému.

Zároveň je první očíslovanou stranou práce. 

Předchozí listy nejsou započteny do pořadí. 

Dvě hlavní části:

• teoretická část 

• a praktická (aplikační) část. 

Závěr



Textová část bakalářské práce

• Text práce se člení do kapitol a podkapitol. 

• Hlavní kapitoly začínají vždy na nové stránce.

• Všechny kapitoly a podkapitoly v práci se 
průběžně číslují arabskými číslicemi.

• Pozor na příliš krátké kapitoly

Výjimku tvoří kapitola Úvod, Závěr

Seznam literatury, Seznam zkratek, Seznam příloh.

Tyto kapitoly nejsou očíslovány!!!



Závěr práce

• obsahuje zhodnocení dosažených výsledků a je navázán na v úvodu 
definovaný cíl práce!

• představuje především shrnutí poznatků a nejpodstatnějších 
myšlenek práce. 

• Jsou-li součástí úvodu hypotézy,  vědecké otázky → závěr musí 
obsahovat jejich ověření (verifikaci či falzifikaci),

• popř. lze vložit i poslední kapitolu před závěrem, pokud bude obsáhlejší 

• NÁVRHY A DOPORUČENÍ formuluje student na základě informací 
z teoretické a praktické části. 



Použitá literatura a prameny

Seznam použitých pramenů a literatury
Jednotlivé položky v seznamu jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. V případě použití
metody číselných citací je každá položka opatřena pořadovým číslem použitým v odkazech na
publikace. 

Literatura je vepsána dle normy a pravidel pro psaní bakalářských a diplomových prací
(viz metodický pokyn OPF)

Autorská etika je morální zásadou - soubor nepsaných pravidel, který by měli autoři
dodržovat při publikování textů a jiných produktů duševní a tvůrčí činnosti. Tato pravidla
především stanovují následující zásady: 
• uveřejňovat jen pravdivá sdělení 
• nezveřejňovat stejné výsledky opakovaně 
• nepřivlastňovat si cizí myšlenky a nápady 
• důsledně citovat jiné autory, pokud jsou použity ve vlastní práci jejich myšlenky nebo 

texty 

http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/informace-ke-statnim-zaverecnym-zkouskam-a-zaverecnym-pracim-studentu/pravidla-bibliografickych-citaci-v-semestralnich-a-zaverecnych-pracich-studentu-su-opf-vcetne-komentare/Bibliograficke_citace_komentare.pdf


Citace

• Za původnost práce a dodržování litery 
autorského zákona, jakož i za uvedení 
přehledu použité literatury a přesné citace 
ručí student (= autor).

• V případě porušení těchto pravidel nebude 
práce uznána a disciplinární řízení může na 
fakultě vést i k vyloučení ze studia 
(vč. reakce poškozených autorů).



Citace

Základní zásada: 

Vše, co je citováno v textu, musí být uvedeno v
seznamu literatury a současně vše, co je
uvedeno v seznamu literatury, musí být
průběžně citováno v textu, přičemž student
využívá způsob citování dle normy



Přílohy práce

Seznam příloh 

Obsahuje seznam názvů příloh, jsou samostatně očíslované arabskými číslicemi. 

Přílohy obsahují rozsáhlejší grafické práce, obrázky, tabulky, fotografie a další práce,

které nemohly být zařazeny do textu. 

Přílohy se nepočítají do rozsahu práce. 

Přílohy mohou být v dokumentu svázány, mohou být připojeny volně, mohou být

Umístěny do kapsy na vnitřní straně zadní desky vazby (např. diskety) nebo při velkém

rozsahu mohou být svázány do samostatného svazku. 

Obecně platí, že pokud tabulka, schéma, graf či jiné znázornění

přesahuje  1/3  strany, nemělo by být součástí vlastního

textu, ale mělo by tvořit samostatnou přílohu.



Stylizace textu
Používá se:
• většinou trpný rod (….bylo stanoveno ….)
• odborný jazykový styl (terminologie příslušného vědního 

oboru),  stručnost, přesnost

Vyhýbejte se dlouhým a složitým souvětím (kdy se pak student
„ztratí“ → gramatické chyby)

Není přípustný „hovorový styl“ (snaha o upoutání posluchačů
při přednášce, podnikový slang, novinářský žargon… )

Vyvarujte se citově zabarvených slov



Pozor na časté nedostatky prací:

 Formální nedostatky a gramatické chyby 

 Provázanost názvu a obsahu práce

 Stanovení cíle práce a  jeho naplnění

 Odbornost a stylizace textu

 Málo prostudované literatury

 Použití nevhodných metod zpracování



Doporučení

• Pravidelná konzultace s vedoucím práce

• Práci si po sobě velmi důsledně přečtěte

• Dejte práci přečíst i někomu jinému (sami už 
překlepy pravděpodobně neuvidíte)

• ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT



Skladba bakalářské práce
zdroj: Pokyn děkana č. 7/2015 

Povinné části závěrečné práce:
– Desky  BP (DP) – přední strana
– Titulní strana
– Zadání práce
– Abstrakt v českém (slovenském) jazyce a v jazyce anglickém
– Obsah
– Úvod
– Textová část
– Závěr
– Seznam použitých pramenů a literatury
– Seznam tabulek, obrázků, použitých zkratek
– Přílohy (jako jediná část nemusí být součástí vazby)

Veškeré informace týkající se vzhledu jsou řešeny šablonou → je dostupná na
školním intranetu 

Stanovený rozsah: 35 – 45 s. (bez příloh)

https://intranet.slu.cz/opf/studium/statnice

https://intranet.slu.cz/opf/studium/statnice


Odevzdání práce na katedru
(paní Marcela Beránková)

• Termín → viz harmonogram

• dva výtisky + v elektronické podobě na CD (na nosiči nic nepište).

– Současně student zkopíruje svou závěrečnou práci do IS/STAG.

Soubor musí být uložen s názvem ve formátu:

OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf

Např. OPF_B_17_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jan.pdf

OPF_D_17_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jiri.pdf

• Název musí obsahovat i podtržítka kvůli jednotné evidenci. V názvu 
souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika. 

• Současně student vyplní potřebné údaje v databázi IS/STAG v nabídce 
„Absolvent“ – „Vysokoškolské kvalifikační práce“ tyto záložky: Základní 
údaje; Názvy práce; Zadání; Anotace, Přílohy; Soubory; Osoby –
nezapomenout na klíčová slova!!!!



Před státní zkouškou
• Každý student má právo se před státní závěrečnou 

zkouškou seznámit s posudky k závěrečné práci:
– Posudek vedoucího práce
– Posudek oponenta

• Při odevzdávání práce nahlásíte na katedře jméno oponenta

• Doručení posudku na katedru zajišťuje student, včetně 
formuláře o oponentovi. 

• V případě, že je oponent člen naší katedry, student na 
katedru zároveň s odevzdáním BP, doručí formulář o 
oponentovi, samotný posudek pak pedagog na katedru 
odevzdá sám.



OBHAJOBA  závěrečné   PRÁCE

• Dobře připravenou prezentací může být konečné 
hodnocení práce zlepšeno. Ale i naopak .

• Při přípravě prezentace práce je nutné důkladně se 
seznámit s hodnotícími posudky a připravit si 
argumenty k reakci na dotazy a připomínky.

• K větší účinnosti je vhodné použít technických 
prostředků (5-6 obrázků bez zvukových doprovodů a 
efektů).



Průběh obhajoby

Prezentace diplomové práce by měla trvat cca 10 minut.  

Na začátku obhajoby je nutné seznámit členy komise s:

– tématem práce (obvykle hned úvodní snímek),

– cílem práce,

– zvoleným postupem práce,

– především výsledky práce – splnění cíle a přínos práce,

– možné je i využití grafů a tabulek, je-li to vhodné z hlediska 
naplnění cíle. 



Závěrem:

Tato prezentace nenahrazuje metodické pokyny, 
které jsou závazné a vždy sledujte zejména 

aktualizaci termínů 

Viz i precizně zpracované návody → public 

Doc. Mgr. Ing. Tvrdoň, Ph.D.

Diskuze 


