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Odkaz na nadřazené a ostatní normy
•
•

•
•

•

•
•

Studijní a zkušební řád UP v Olomouci (čl. 25, 26)
Směrnice děkanky FZV ke SZŘ UP v Olomouci (FZV-B3-11/5)
Směrnice děkanky FZV pro konání SZZ na FZV UP v Olomouci (FZV-B3-11/7)
Příkaz rektora UP Zadávání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské,
diplomové, disertační a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (B3-09/3-PR) včetně
Dodatku č. 1 a č. 2
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o VŠ (§ 47b)
ČSN ISO 7144 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů
ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými
editory

Článek 1
Předmět úpravy
1.

2.
3.

Tento předpis vymezuje charakteristiku a formální úpravu bakalářských
a diplomových prací obhajovaných na FZV UP v Olomouci (dále jen kvalifikační
práce, pokud není uvedeno jinak)
Tento předpis se vztahuje na všechny bakalářské a magisterské studijní programy
realizované FZV UP v Olomouci.
Ustanovení tohoto předpisu se přiměřeně uplatní rovněž pro seminární a další
písemné práce studentů.

Článek 2
Základní ustanovení
1.

2.

3.

Bakalářská práce (dále jen BP) je samostatná odborná práce studenta bakalářského
studijního programu, kterou prokazuje schopnost řešit zadané téma s využitím
oborových znalostí a dovedností získaných v průběhu studia daného studijního
oboru. Bakalářská práce může mít formu teoreticko–praktické práce,
teoreticko–průzkumné/výzkumné práce, teoretické práce založené na rešerši
odborných informací.
Diplomová práce (dále jen DP) je samostatná odborná práce studenta magisterského
studijního programu, která má prokázat schopnost implementace oborových znalostí
a dovedností a použití vhodných metod výzkumu při řešení zadaného tématu. Autor
práce prokazuje, že je schopen řešit téma systémově, komplexně a v souvislostech.
Diplomová práce má charakter teoreticko–průzkumné/výzkumné práce.
Závěrečné práce jsou veřejně přístupné (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,
§ 47b). Zveřejňování a zpřístupňování závěrečných prací specifikuje Studijní

a zkušební řád UP, článek 26 odst. 4, a Příkaz rektora Zadávání tématu, odevzdání
a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práci a způsob jejich
zveřejnění (B3-09/3-PR).

Článek 3
Struktura, formální úprava a rozsah kvalifikačních prací
1.

Kvalifikační práce má následující strukturu:
a) Titulní list – viz příloha č. 1
b) Prohlášení autora o původnosti práce – viz příloha č. 2
c) Poděkování autora – nepovinná část
d) Anotace – viz příloha č. 3
e) Obsah
f) Úvod
g) Vlastní text práce členěný dle typu a formy kvalifikační práce – viz příloha č. 4
a č. 5
h) Závěr
i) Referenční seznam – seznam použitých zdrojů
j) Seznam zkratek, tabulek, značek, symbolů, obrázků a příloh pokud se v práci
vyskytují
k) Přílohy

2.

Kvalifikační práce respektuje tato stanovená pravidla formální úpravy:
a) Text psát na formát papíru A4. Okraje nahoře a dole 2,5 cm, vlevo 3 cm, vpravo
2 cm.
b) Při psaní textu práce v textovém editoru používat:
- písmo proporcionální fonty Arial nebo Times New Roman;
- velikost písma pro hlavní text je 12 bodů, pro poznámky pod čarou 10 bodů,
pro nadpis první úrovně 16 bodů (tučně), druhé úrovně 14 bodů (tučně),
třetí úrovně 12 bodů (tučně);
- řádkování pro hlavní text je 1,5 řádku, pro poznámky pod čarou
jednoduché (1 řádek);
- zarovnání textu do bloku, první řádek odsadit tabulátorem, mezi odstavci
nedělat mezery;
- číslování kapitol arabskými číslicemi, používat maximálně nadpisy třetí
úrovně (například 2.3.1), kapitoly první úrovně začínat na nové stránce.
c) Stránky číslovat průběžně a číslice zobrazovat od první strany obsahu (první
strana práce je strana titulní).
d) Tabulky číslovat vzestupně, názvy tabulek uvádět nad tabulky, zarovnané
k levému okraji; pod tabulky uvést zdroj - text zarovnat k levému okraji.

e) Obrázky, grafy a schémata číslovat vzestupně a označovat jednotně jako
„Obrázek“; názvy uvádět pod obrázek, graf či schéma a zarovnat k levému
okraji obrázku, pod název obrázku uvést zdroj - text zarovnat k levému okraji.
f) Citovat s využitím normy ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace –
Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 1. vyd. Praha:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, březen 2011.
40 s. Třídící znak 01 0197. V případě doslovné citace je potřebné citovaný text
graficky odlišit od ostatního textu - ohraničit apostrofem. Odkaz na citovaný
zdroj se uvede přímo za doslovně citovaný text. Pro odkazy se vybere jedna
ze tří možných metod odkazování na zdroj v textu, která se bude dodržovat
v celé práci. Jedná se o: metodu poznámek pod čarou, metodu číselných
odkazů nebo metodu jméno, rok vydání, strana (tzv. Harvardský systém).
g) Desky svázané kvalifikační práce upravit následovně: název univerzity,
fakulty, pracoviště uvést v horní části; typ kvalifikační práce popsat ve střední
části; rok odevzdání a jméno a příjmení autora napsat v dolní části stránky –
viz příloha č. 6
h) Kvalifikační práce psát spisovným českým nebo slovenským jazykem. Použití
jiného jazyka je možné s písemným souhlasem vedoucího práce a děkana FZV.
3.

Rozsah kvalifikační práce je určen počtem znaků včetně mezer. Rozsah bakalářské
práce se pohybuje v rozmezí 50 až 80 tisíc znaků včetně mezer. Rozsah diplomové
práce se pohybuje v rozmezí 90 až 120 tisíc znaků včetně mezer. Do rozsahu práce
se započítává hlavní text práce včetně poznámek pod čarou. Titulní strana,
prohlášení o původnosti textu, poděkování, anotace, obsah, referenční seznam,
seznam zkratek, tabulek, značek, symbolů, obrázků a přílohy se do konečného počtu
znaků nezapočítávají.

Článek 4
Vedoucí kvalifikační práce
1. Vedoucí ústavu garantujícího obor studia kvalifikační práce jmenuje vedoucího

kvalifikační práce. Vedoucím kvalifikační práce může být pouze osoba, která získala
alespoň magisterský stupeň vzdělání a má odborné znalosti a zkušenosti
s problematikou pojednávanou ve vedené kvalifikační práci.
2. Činnost vedoucího kvalifikační práce spočívá zejména v:
- poskytování rad týkajících se zaměření práce a výběru vhodných výzkumných
metod, sběru dat a zpracování získaných informací,
- zhodnocení textu a komentáři ke struktuře, formální úpravě, stylu a kvalitě práce,
- provedení kontroly názvu práce, anotace, rešerše a klíčových slov kvalifikační
práce,
- vypracování odborného posudku.

Článek 5
Zadání a odevzdání kvalifikační práce
1.

2.

Zadání a odevzdání kvalifikačních prací probíhá dle Příkazu rektora UP B3-09/3- PR
Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci
a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění a Pokynů pro zadávání a odevzdávání
bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci.
Kvalifikační práce se odevzdávají pro účely vypracování posudků ve dvou výtiscích
v deskách pevné vazby. Současně s výtisky práce musí být odevzdáno CD obsahující
stručnou anotaci práce v českém a anglickém jazyce včetně seznamu klíčových slov
v českém i anglickém jazyce.

Článek 6
Hodnocení kvalifikačních prací
1. Písemné hodnocení kvalifikační práce předkládají vedoucí práce a oponent.

Oponenta jmenuje vedoucí ústavu garantujícího obor studia kvalifikační práce.
Oponent musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. Každý
z posudků musí obsahovat jednoznačný závěr, zda je kvalifikační práce doporučena
nebo nedoporučena k obhajobě. Nedoporučení k obhajobě musí obsahovat
zdůvodnění.
2. Kvalifikační práce je hodnocena dle kritérií:
- vztah tématu k oboru studia
- splnění stanovených cílů,
- práce s informačními zdroji včetně citací a odkazů,
- zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod a přístupů,
- schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry,
- originalita, vlastní invence studenta k tématu,
- praktická využitelnost výsledků,
- formální náležitosti, odborná jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce.
3. Pro hodnocení kvalifikační práce může být využit formulář hodnocení kvalifikační
práce – viz příloha č. 7.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Přednosta

ústavu garantujícího obor studia může specifikovat požadavky
na kvalifikační práce definované v tomto metodickém pokynu děkana FZV.
2. Tímto metodickým pokynem se jako obligatorní dokumenty FZV zrušují:
-

Doporučení pro tvorbu přehledové BP

-

Pokyny pro tvorbu anotace BP/DP

Formuláře posudků BP/DP
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu děkana fakulty a vztahuje se na práce
obhajované od letního semestru 2014/2015.
-

V Olomouci, dne 02. 07. 2014

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan FZV UP

Seznam příloh:
příloha č. 1 – vzor titulního listu práce
příloha č. 2 – vzor prohlášení autora o původnosti práce
příloha č. 3 – vzor anotace
příloha č. 4 - ukázka členění bakalářské práce
příloha č. 5 – ukázka diplomové práce
příloha č. 6 – vzor desek svázané kvalifikační práce
příloha č. 7 – vzor formuláře hodnocení kvalifikační práce

Příloha č. 1

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
Ústav ošetřovatelství

Jana Nováková

Mobilita ošetřovatelských pracovníků
ve Fakultní nemocnici Olomouc
Bakalářská práce

Vedoucí práce: PhDr. Dana Pospíšilová, Ph.D.

Olomouc 2014

Příloha č. 2

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen
uvedené bibliografické a elektronické zdroje.

Olomouc 30. dubna 2014
------------------------------podpis

Příloha č. 3
ANOTACE
Typ závěrečné práce:
Téma práce:
Název práce:
Název práce v AJ:
Datum zadání: ve formátu RRRR-MM-DD
Datum odevzdání: ve formátu RRRR-MM-DD
Vysoká škola, fakulta, ústav: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
Ústav ………
Autor práce: konverze jména
Vedoucí práce:
Oponent práce:
Abstrakt v ČJ: abstrakt vyjadřuje stručný popis obsahu závěrečné práce
Abstrakt v AJ:
Klíčová slova v ČJ:
Klíčová slova v AJ:
Rozsah: počet stran/počet příloh

Příloha č. 4

Členění textu bakalářské práce
Bakalářská práce teoreticko - praktická:

1. Teoretická část členěná na kapitoly, podkapitoly, úseky, podúseky.
2. Praktická část

Bakalářská práce teoreticko - průzkumná/výzkumná:

1. Teoretická část členěná na kapitoly, podkapitoly, úseky, podúseky.
2. Praktická část:
-

Cíl - cíle výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy

-

Metodika výzkumu

-

Výsledky výzkumu a jejich interpretace ve vztahu k cílům práce

-

Diskuse

Bakalářská práce teoretická - přehledová:
Text práce členěný na kapitoly, podkapitoly, úseky, podúseky.

Příloha č. 5

Členění textu diplomové práce

Diplomová práce teoreticko-průzkumná/výzkumná:
1. Teoretická část členěná na kapitoly, podkapitoly, úseky, podúseky.
2. Praktická část:
-

Cíl - cíle výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy

-

Metodika výzkumu

-

Výsledky výzkumu ve vztahu k cílům práce

-

Diskuse

Příloha č. 6

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
Ústav ošetřovatelství

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2014

Jana Nováková

Příloha č. 7

Hodnocení kvalifikační práce studenta FZV UP v Olomouci
Název práce:
Typ práce (bakalářská/diplomová):
Jméno, příjmení studenta:
Obor studia:
Obor garantující pracoviště:
Jméno, příjmení hodnotitele:

Kritéria hodnocení

Stupeň hodnocení*

Vztah tématu práce k oboru studia

A

B

C

D

E

F

Splnění stanovených cílů

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Práce s informačními zdroji včetně
citací a odkazů
Zvolený postup řešení, adekvátnost
použitých metod
Schopnost interpretovat dosažené
výsledky a vyvozovat z nich závěry
Originalita, vlastní invence studenta
k tématu
Praktická využitelnost výsledků
Formální náležitosti, odborná jazyková
a stylistická úroveň, rozsah práce
Vlastní kritérium hodnotitele (vypsat):
Celkové hodnocení práce
(F= nedoporučeno k obhajobě)
Práci k obhajobě

doporučuji

Zdůvodnění celkového
hodnocení:
(v případě hodnocení
stupni D až F povinné)

Otázky k obhajobě:

Datum:

Podpis:

nedoporučuji

Příloha č. 7
*Hodnotící škála:
A výjimečné, excelentní, vysoce nadstandardní
B nadstandardní, výborné, vyčerpávající
C standardní, dobré, nepodstatné drobné nedostatky
D uspokojivé, přiměřené, nedostatky neovlivňující výsledky
E ještě vyhovující, neúplné, výraznější nedostatky ovlivňující výsledky
F nevyhovující, povrchní, závažné nedostatky podstatně ovlivňující výsledky
Hodnocení může být doplněno přílohou v podobě slovního vyjádření.
Upozornění:

Vypracovaný posudek zašle hodnotitel ve třech tištěných vyhotoveních s podpisem na sekretariát
příslušného obor garantujícího ústavu FZV UP. Současně zašle na e-mailovou adresu sekretářky
tohoto ústavu posudek také v elektronické podobě.

