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• Důraz je kladen na vědecký charakter práce;

• Student musí prokázat schopnost formulovat výzkumný

problém;

• Výzkumný problém řešit pomocí dosažitelných nástrojů.

Charakteristické znaky závěrečné práce



• Student musí prokázat schopnost zvolit adekvátní metodiku

řešení formulovaného problému;

• Student zvládne pracovat s vědeckou literaturou;

• Student zvládne vyvodit patřičné závěry plynoucí z řešení

problému;

• V závěru je formulován i studentův přínos k řešené

problematice.

Charakteristické znaky závěrečné práce



• Důraz u bakalářských prací je kladen na praktičnost a praktickou
uplatnitelnost.
– Podstata bakalářského vzdělání spočívá v okamžité uplatnitelnosti v praxi.

• Důraz u diplomových prací je kladen na schopnost pracovat s vědeckou
českou i cizojazyčnou literaturou a schopnost řešit zvolený problém pomocí
dostupných vědeckých metod a případné další propracování teorie a metod
– konstrukce teoretických modelů.
– Podstata magisterského vzdělání by měla směřovat k možnosti vědecké práce a 

případného vyššího vzdělávání.

– Diplomová práce nicméně rovněž obsahuje praktickou aplikaci řešeného
problému, ta však slouží k potvrzení či vyvrácení hypotéz plynoucích z
teoretických aspektů

Odlišnost bakalářské a diplomové práce



• Rozsah prací:

– Bakalářská práce – 35 až 45 stran

– Diplomová práce – 45 až 65 stran, v obou případech bez příloh

• Struktura práce

– Bakalářské práce – větší důraz na praktické části

– Diplomová práce – důraz kladen na teoreticko-metodickou část

Rozdíly v kvalifikačních pracích



• Zadání práce vytištěné z IS/STAG a podepsané kompetentními 

osobami je nedílnou součástí jak bakalářské, tak i diplomové 

práce a vkládá se do BP či DP jako druhý list – k vyzvednutí 

od ledna 2019. Pozor vkládáte originál, žádné skenování.

• Práce budou na katedře odevzdány nejpozději do:

– 26.4.2019 – bakalářské práce

– 3.5.2019 – diplomové práce

Termíny pro odevzdání práce



• Povinné části závěrečné práce:
– Desky diplomové práce – přední strana

– Titulní strana diplomové práce

– Zadání diplomové práce

– Abstrakt v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce anglickém

– Obsah diplomové práce

– Úvod diplomové práce

– Textová část diplomové práce

– Závěr diplomové práce

– Seznam použitých pramenů a literatury

– Seznam použitých zkratek

– Přílohy (jako jediná část nemusí být součástí vazby)

• Veškeré informace týkající se vzhledu jsou letos řešeny šablonou!!!!!!!

• Šablona je dostupná na školním intranetu https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/statnice nebo 
na stránkách katedry financí http://kfi.cms.opf.slu.cz/bakalarske-a-diplomove-prace

Skladba diplomové/bakalářské práce

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


• 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. I tento text je vědecký!!!!!

• Abstrakt se uvádí v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém, jednotlivé 

abstrakty mají rozsah 50 – 100 slov (tj. 6 až 10 řádků) – uvádí se na třetím listu 

DP/BP 

Abstrakt



• Úvod kvalifikační práce

V úvodu je formulován cíl, kterého má být dosaženo a zároveň je první očíslovanou stranou 
práce. Předchozí listy nejsou započteny do pořadí. Úvod obsahuje zdůvodnění významu 
zvoleného tématu, cíl práce a zvolenou metodu řešení problému.

• Textová část diplomové práce

Text kvalifikační práce se člení do kapitol a podkapitol. Vlastní text kapitol se člení do 
odstavců. DP či BP se dělí do dvou částí, a to na teoretickou část a praktickou (aplikační) část. 
PRAVIDLEM BY MĚLO BÝT DODRŽENÍ VYVÁŽENÝCH PROPORCÍ MEZI HLAVNÍMI 
ČÁSTMI PRÁCE V POČTU STRAN. NÁVRHY A DOPORUČENÍ FORMULUJE 
STUDENT NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ Z TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ČÁSTI. 

Skladba kvalifikační práce



• Text kvalifikační práce se člení do kapitol a podkapitol. 

• Hlavní kapitoly začínají vždy na nové stránce.

• Všechny kapitoly a podkapitoly v práci se průběžně číslují 

podle desetinného třídění arabskými číslicemi.

• Výjimku tvoří kapitola Úvod, Závěr, Resumé, Seznam 

literatury, Seznam zkratek, Seznam příloh. Tyto kapitoly nejsou 

očíslovány!!!

Textová část kvalifikační práce



• Závěr kvalifikační práce

Závěr práce obsahuje zhodnocení dosažených výsledků a je 
navázán na v úvodu definovaný cíl práce, který se bezezbytku 
shoduje. Závěr představuje především shrnutí vašich poznatků 
a nejpodstatnějších myšlenek vaší práce. 

• Jsou-li součástí úvodu hypotézy (obvykle u diplomových 
prací), závěr musí obsahovat jejich verifikaci či falzifikaci.

Závěr práce



• 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. 

• 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 použijeme ve vlastní práci jejich myšlenky nebo texty 

Literatura je vepsána podle normy a pravidel pro psaní bakalářských a diplomových prací na SLU OPF

Použitá literatura a prameny

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


• Za původnost práce a dodržování litery autorského zákona, 
jakož i za uvedení přehledu použité literatury a přesné citace 
ručí student, nikoliv vedoucí práce.

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

• Velmi důsledně nastudujte prezentaci doc. Tvrdoně (druhá 
prezentace), který citace podrobně rozebíral.

• Od letošního roku je velmi podrobně citování rozebráno také v 
pokynu děkana

K citacím

https://www.slu.cz/opf/cz/file/cul/52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4


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 ve formě Příjmení (rok) neboli tzv. Harvardský 

systém. 

K citacím



– krátké citace, které jsou integrální součásti myšlenky sdělované v námi 
psané větě uvádíme přímo v této větě (samozřejmě v uvozovkách, 
s odkazem na zdroj a stranu, z grafického hlediska používáme kurzívu; je-li 
citát samostatnou větou, uvádíme ji i s velkým prvním písmenem),

– dlouhé citace a citace, které jsou námi rozebírány a komentovány, uvádíme 
v rámci odstavce (s odkazem na zdroj)

– krátké či delší, které jsou doplňkové, či ilustrační uvádíme v poznámce pod 
čarou (opět odkazem na zdroj a stranu) – minimum takto citovaných částí, 
zejména u těch částí, u kterých nejde zjistit autor

Typy citací



• Knižní zdroje a zdroje z univerzitní knihovny – využívejte i databázi studií, 

které k vašemu tématu existují, volte vhodná klíčová slova (typu EBSCO)

• or.justice.cz – databáze veškerých informací o podnikatelských subjektech v 

České republice

• ARAD – informační databáze ČNB k bankovnímu sektoru

• Český statistický úřad, EUROSTAT apod. – vhodné číselné řady k 

oficiálním údajům o ekonomické výkonnosti České republiky i jiných zemí

• Analýzy ministerstva průmyslu a obchodu

Informační zdroje

http://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-opava/fondy/elektronicke_informacni_zdroje
http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm
http://www.czso.cz/
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/index_cs.htm
http://www-old.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/


Přílohy

• Seznam příloh obsahuje seznam názvů příloh, které 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. CD, DVD)

nebo při velkém rozsahu mohou být svázány do samostatného svazku.

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

jednu třetinu strany, nemělo by být součástí vlastního textu, ale mělo by tvořit

samostatnou přílohu.



Tipy k jazykovému stylu

• Používejte 3. osobu jednotného čísla nebo 1. osobu množného čísla a trpný 
rod (autor zjistil, bylo stanoveno apod.) – preference trpného rodu!

• Odborný jazykový styl - stručnost, přesnost a používáním terminologie 
příslušného vědního oboru. 

• Častou chybou je zbytečné složité a „šroubované“ vyjadřování nebo
naopak používání hovorového stylu (snaha o upoutání posluchačů při
přednášce, podnikový slang, novinářský žargon… ).

• Vyvarujte se citově zabarvených slov.



Postup při zpracovávání práce

• Při přípravě BP/DP 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/DP.

• Doporučuje se studium v rámci přípravy BP/DP a všechny kroky
výzkumu soustavně dokumentovat. Diplomant by neměl připustit
chaos v materiálech a získaných poznatcích.



Tipy před odevzdáním práce

• Práci konzultujte průběžně – i pedagog je jen člověk a ke čtení

potřebuje čas!!! Nemá jen vás 

• Průběžnou konzultací předcházíte i podezření z plagiátorství

• Práci si po sobě velmi důsledně přečtěte.

• Dejte práci přečíst i někomu jinému (sami už překlepy velmi

pravděpodobně neuvidíte).

• ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT!!!!!

• Katedra nemá žádné pořadníky na odevzdávání prací!!!!

• Čím později odevzdáváte, tím pravděpodobněji budete čekat ve

frontě.



Odevzdávání kvalifikační práce

• BP nebo DP odevzdává student referentce katedry (p. Beránková) v termínu stanoveném

harmonogramem ve dvou výtiscích a 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_Financni_analyza_podniku_Novak_Jan.pdf         

OPF_D_17_Komparace_EVA_Stach_Jiri.pdf 

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

česká diakritika. 

• Současně student musí vyplnit 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!!!!

• Bez vložení podstatných náležitostí do Stagu práci na fakultu nenoste!!!!!!



Před státní závěrečnou zkouškou

• Každý student má právo i povinnost se před státní závěrečnou zkouškou seznámit 

s posudky k závěrečné práci:

• Posudek vedoucí/ho diplomové práce – zajistí vedoucí

• Posudek oponenta

• Při odevzdávání práce nahlásíte na katedře jméno oponenta

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

V případě, že je oponent člen naší katedry, student na katedru zároveň s

odevzdáním BP, DP doručí formulář o oponentovi, samotný posudek pak pedagog

na katedru odevzdá sám.



Obhajoba kvalifikační práce

• Dobře připravenou prezentací může být konečné hodnocení
diplomové práce zlepšeno. A naopak.

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

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

• Je vhodné použít oficiální šablonu – záruka čitelnost



Obhajoba kvalifikační práce

• V rámci SZZ je dán největší prostor obhajobě!!!!

• Prezentace diplomové práce by neměla trvat déle než 12 minut.

• Na začátku obhajoby bakalářské či diplomové práce je nutné seznámit

členy komise s:
• tématem a cílem práce (obvykle hned úvodní snímek),

• zvoleným postupem práce – což by neměl být obsah,

• především výsledky práce – splnění cíle, možné je i využití grafů a

tabulek, je-li to vhodné z hlediska naplnění cíle.

• Poté se čtou posudky a student by měl být připraven reagovat na otázky

z posudků a případné dodatečné otázky členů komise



Děkuji za pozornost a hodně štěstí nejen při psaní 

závěrečné práce


