
 

Bakalářské a diplomové práce:  Akademický rok 2020-2021 
 

 Zadání bakalářské práce si student 2. ročníku do stanoveného termínu  vypracuje osobně 
z podkladů poskytnutých vedoucím práce.  

 Zadání diplomové  práce si student 1. ročníku do stanoveného termínu  vypracuje osobně 
z podkladů poskytnutých vedoucím práce.  

 Bakalářská (diplomová) práce musí být odevzdána do 30. 4. 2021, pokud student chce 
obhajovat  v prvním letním termínu; do 30. 6.  2021 pokud student chce obhajovat   
v září. 

 Před obhajobou ve stanoveném termínu student odevzdá celkem dva  vytištěné výtisky 
BP  (DP). Tyto dva  výtisky jsou povinné (viz pokyn děkana).  

 Oba výtisky jsou vázané v pevných deskách (tuhá vazba). Po obhajobě  a kontrole 
(zpravidla za několik dní) první výtisk (originál = s originálem zadání) zůstává na FPE a je 
archivován v univerzitní knihovně. Druhý výtisk (kopie) si  student může vyzvednout na 
sekretariátu CBG, 

 Posudek školitele a posudek oponenta jsou studentu s dispozici nejpozději 7 dní před 
termínem obhajob. Posudky se  studentu nezasílají (ani poštou, ani elektronicky), student 
si je musí vyzvednout osobně na sekretariátu katedry, pokud se s vedoucím práce 
nedohodne jinak. 

 Do prvního výtisku (originálu) musí být vloženo CD s úplným textem a přílohami takovým 
způsobem, aby z výtisku nevypadávalo (vlepená kapsa apod.). 

 Rozsah BP je minimálně 30 stran bez titulní strany, prohlášení a příloh, rozsah DP  je 
minimálně 40 stran (max. 100 stran) bez titulní strany, prohlášení a příloh. 

 Náklady na tisk a vazbu si hradí student z vlastních zdrojů, pokud se s vedoucím práce 
nedohodne jinak. Katedra nemá povinnost tisknout, kopírovat, vázat nebo jakkoliv hradit 
další náklady (např. cestovné) spojené s přípravou a zhotovením bakalářské (diplomové) 
práce.  

 Chybná formální úprava (zejména způsob citování literatury!) je posuzována jako jeden ze 
zásadních nedostatků bakalářské (diplomové) práce a může být důvodem sníženého 
stupně hodnocení při obhajobě. V krajním případě může být i důvodem nepřipuštění 
práce k obhajobě! 

 Pokyny  k vypracování bakalářské (diplomové) práce jsou  uvedeny na webových stranách 
FPe  v portálu Pro studenty - Kvalifikační práce; zde jsou  uvedeny i vzory a šablony 
kvalifikačních prací. 

 
 



1. Formální úprava BP (DP) 
 
Bakalářská (diplomová) práce musí odpovídat   pokynům uvedeným  v Pokynech děkana k 
vypracování kvalifikační práce, uvedených na webových stranách FPE. Toto se týká zejména  
textu na deskách, titulní strany,  čestného prohlášení, zadání, obsahu a cizojazyčného 
resumé. 
 
2. Pravidla citování literatury BP (DP) 
 
OBECNÁ PRAVIDLA 
Student  by měl citovat  dle pravidel pro citování dle normy. 
Způsob citování a formální úprava literatury  je ve formě obvyklé pro daný obor. 
Všechny práce uvedené v textu musí být citovány v seznamu literatury! 
V seznamu literatury nesmí být práce necitované v textu a naopak!  
V seznamu literatury  (nikoliv internetové zdroje informací) v bakalářské práci musí být 
nejméně 20 publikací  (knihy, články v časopisech, nepublikované tištěné zprávy) , z toho 
minimálně 2 práce v cizím jazyce. 
V seznamu literatury  (nikoliv internetové zdroje informací) v diplomové práci musí být 
nejméně 30 publikací  (knihy, články v časopisech, nepublikované tištěné zprávy) , z toho 
minimálně 5 prací v cizím jazyce. 
 
ODKAZY na zdroje v TEXTU  
Práce citované textu v kapitole Úvod, Metodika ... až Závěr se citují takto: 
a)  Jen příjmením a rokem, např. Novák (1985)..., jak uvádí Novák (1985)..,  podle Nováka 
(1985)...,  se  nevyskytuje (Novák 1988). apod.   
b) Jsou li dva autoři, citují se oba, např. Novák a Fatka (1986)..., jak se zmiňují Novák a Fatka 
(1986)..., podle Nováka a Fatky (1986)... apod. 
c) Jsou li tři a více autorů, uvádí se jen první a další se uvádí jako et al., např.  Novák et al. 
(1988) se zmiňují, že...      
d) Je-li více autorů v závorce, uvádějí se v chronologickém pořadí , např. ... jak se zmiňuje 
více autorů (Novák 1982, 1985; Fatka 1990; Doležal 1996). 
e) Pokud závorka s citacemi je na konci věty, je součástí věty a tečka je až za závorkou (viz 
níže uvedený příklad).  
f)  Je-li více prací stejného autora ve stejném roce, u roků se uvádí a, b, c,  např. … jak se 
zmiňuje Novák (1985a, 1985b, 1985c). V této formě se i uvádějí práce v seznamu literatury. 
Pořadí a, b, c odpovídá posloupnosti citování těchto prací v textu, nikoliv v seznamu 
literatury. 
g) Jsou-li dvě stejná příjmení stejných autorů se stejným rokem, pak se uvádí i zkratka 
křestního jména; v jiných případech se zásadně zkratka křestního jména neuvádí. Tituly se u 
citací publikací zásadně neuvádějí, např. …. J. Kraft (1995 a P. Kraft (1995) se zmiňují...  (= 
nelze psát  Kraft 1995a, 1995b).  
f) Pokud je autor v jiném písmu nežli latince (např. azbuka), je nutno jméno i titul práce 
podle pravidel transliteralizace přepsat do češtiny. 
g) je–li jako zdroj informace využito pdf  časopiseckého (sborníkové ho apod.) článku, cituje 
se tento zdroj jako článek v časopise (sborníku apod.) , nikoliv jako internetový zdroj 
informací, i když toto pdf bylo nalezeno na webových stranách. 
h)  odkazy na zdroje z internetových stran je možno uvádět průběžným číslováním v textu 
práce tak, že je na něj odkázáno číslem v hranaté závorce, ideálně jako horní index,  
např. … se vyskytuje na území Plzně[1].   
V seznamu zdrojů je pak za literaturou  uvedeno 
 [1] https://www.plzen..... 

https://www.plzen/


 
 
LITERATURA 
Obecně se všechny citované práce v kapitole Literatura uvádějí. 
a) Bez oddělování řádkami  
b) V abecedním pořadí (česká abeceda, tj. CH následuje po H) podle příjmení autora a dále v 

abecedním pořadí podle příjmení druhého (třetího a dalšího) autora. 
c) V případě více prací téhož autora postupně podle roku vydání. 
d) U citací téhož autora se nejprve citují všechny práce  jako autora jediného, pak všechny 

práce ve spoluautorství  dvou autorů, pak všechny práce ve spoluautorství tří  
spoluautorů, v pořadí abecedním dle druhého (třetího…) autora atd. Práce se citují pouze 
jednou! 

e) Rok vydání není uváděn v závorce. 
f) Odkazy v textu typu  „písemné, ústní sdělení“ se v seznamu literatury neuvádějí. 
 

 Jméno jediného autora je tedy citováno takto: 
Příjmení, čárka, mezera, iniciála křestního jména (případně dvě iniciály oddělené mezerou), 
tečka, mezera,  rok,  tečka. 
Pozn. Jméno autora může normálním stylem  nebo může být  i kapitálkami (viz příklady) 
 Příklady:  
Hájek, A. 1998. 
Hájek, A. J. 1998.  
HÁJEK, A. J. 1998. (=kapitálky) 
 

 Dva autoři jsou citování takto: 
Příjmení  1. autora, čárka, mezera, iniciála křestního jména,  tečka, mezera, a, mezera, 
příjmení  2. autora, čárka, mezera,  iniciála křestního jména, tečka, mezera, rok, tečka. 
 Příklad:  
Hájek, A. a  Jonáš, A. 1998. 
 

 Tři a více autorů je citováno jako  dva autoři s tím, že  mezi posledním a 
předposledním autorem je  a, a mezi zbývajícími autory je čárka a mezera. 

 Příklad:  
Hájek, A., Bernard, J. a Jonáš, A. 1998. 
 

 Je-li od stejného autora (nebo autorů) více prací, uvádí se autor u všech prací a práce 
jsou chronologicky řazeny podle data vydání publikace, tj. 

Hájek, A. 1998. 1. práce. 
Hájek, A. 1999. 2. práce, 
Hájek, A. 2001. 3. práce atd. 
 
Například: 
Hájek, A.  J. 1996. Ordovician Vertebrates from Bohemia and  Bolivia. MS, Diplomová práce, 
Univerzita Karlova,  99 s. Praha. 
Hájek, A. 1998. Evolution of Lower Palaeozoic  Vertebrates. Cambridge University Press, 234 
s.  Cambridge. 
Hájek, A. a Vágner, A. 1995. Vymírání obratlovců.  Academia, 332 s.  Praha. 
 
Citace časopisů: 



Po tečce se uvádí celý název článku, tečka, mezera,  celý název periodika (kurzívou), mezera, 
ročník,  kulatá závorka, číslo časopisu v daném ročníku (pokud je více čísel v témže roce), 
kulatá závorka, čárka, mezera, stránky (od-do, s pomlčkou bez mezer), tečka. 
Poznámka: Název práce se uvádí v původní verzi, tj. původním jazyce, s původními typy 
písma (např. latinské názvy kurzívou)  apod. Pokud se cituje práce v azbuce, důsledně je 
nutno dodržovat transliteraci. Název časopisů se uvádí úplný, tj. i s členy, předložkami, 
spojkami apod. Místo vydání se neuvádí. 

 Příklad: 
Hlaváč, J. 1998. Měkkýši přírodní rezervace  Jelení vrch  u Habartic (okres Klatovy). Erica 7, 

47–52. 
Hájek, A. 1998. Early Ordovician vertebrate Astraspis  from Bolivia. Journal of Paleontology 

45(3), 534–539.  
 
Citace knihy: 
Po tečce se uvádí celý název knihy kurzívou, tečka, mezera, vydavatel, čárka, mezera, 
stránkový rozsah (od-do pomlčkou nebo počet stran, např. 134 s.), tečka, mezera, místo 
vydání, tečka. 

 Příklad: 
Ložen, V. 1956. Klíč československých měkkýšů. SAV, 1–437. Bratislava. 
Hájek, A. 1998. Evolution of Lower Palaeozoic  Vertebrates. Cambridge University Press, 234 

s.  Cambridge. 
 
Citace sborníku: 
Po tečce za rokem se uvádí celý název článku ve sborníku, tečka, mezera,  stránky článku ve 
sborníku (od-do, s pomlčkou bez mezer), tečka, mezera, In (kurzívou), mezera, editor 
(editoři) sborníku, závorka, ed. (eds je-li více editorů), závorka,  mezera, celý název sborníku 
kurzívou, tečka, mezera, vydavatel, tečka, mezera, místo vydání, tečka. 

 Příklad: 
Hájek, A.  1998. Sacabambaspis, an Early Ordovician Vertebrate from Bolivia. 534–539.  In 

Benedetto, J. (ed.)  Ordovician of Bolivia.  Kansas University Press. Lawrence. 
 
Citace nepublikované zprávy 
(např. diplomová, bakalářská práce, závěrečná zpráva, výzkumná zpráva apod.) 
Po tečce se uvádí celý název zprávy kurzívou, tečka, mezera, MS, čárka, mezera, typ práce, 
čárka, mezera, depon. in, instituce, na které je práce uložena, čárka, mezera, stránkový 
rozsah (od-do, se spojovníkem bez mezer nebo počet stran, např. 134 s.), tečka, mezera, 
místo, tečka. 

 Příklad: 
Hájek, A.  1998. Ordovician Vertebrates from Bohemia.  MS, Diplomová práce, depon. in 

Univerzita Karlova,  1–99. Praha. 
 
 
3) Doporučený formát BP (DP) 
 
Obecné poznámky: Doporučuji používat jediný typ písma (Times New Roman nebo Arial).  
Vzhled stránky: 
Nahoře: 2,5 cm 
Dole: 2,5 cm 
Vlevo: 3,5 cm 
Vpravo 2,5 cm 
Mezery mezi odstavci: 0 před odstavcem, 0 po odstavci 



Řádkování: 1,5. 
Styl: Times New Roman (Arial, Calibri), velikost 12 
Nadpisy: Times New Roman (Arial, Calibri),, velikost 12 nebo 14, možno i tučně (Bold) 
Rodové a druhové názvy odborné:  Italika, Times New Roman (Arial, Calibri), velikost 12. 
 
Popisy obrázků a tabulek:  
Každá tabulka a obrázek musí mít vlastní popis. Graf, mapka, fotografie, pérovka,  schéma je 
vždy jen obrázek. Tabulka by neměla být na dvou stranách, pokud její velikost dovoluje 
vložení na jedinou stranu. I v popisu i samotných  tabulkách a obrázcích platí, že odborné 
názvy jsou kurzívou (italica). 
Popisy tabulky jsou NAD tabulkou. 
Popisy obrázků jsou POD obrázkem. 
 
Tabulky a obrázky se číslují průběžně od počátku do konce celého textu samostatně (např. 
Tab. 1., Obr. 1., Obr. 2., Obr. 3., Tab. 2., Obr. 4. atd.) 
 
Obrázek je označen zkratkou Obr. 1. (Obr, tečka, mezera, číslo, tečka, mezera, text, tečka za 
posledním slovem textu). Popisky mohou (nemusí) mít  menší písmo, např. při textu velikosti 
12 popisky mohou mít  velikost  11 či 10. 
 
Tabulka je označena zkratkou Tab. 1. (Tab, tečka, mezera, číslo, tečka, mezera, text, tečka za 
posledním slovem textu). Popisky mohou (nemusí) mít  menší písmo  např. při textu velikosti 
12 popisky mohou mít  velikost 11 či 10. 
 
Na tabulky a obrázky by mělo být odkazováno v textu,  
např.: ... je dobře patrný znak (obr. 2), který u jiných není.... 
 
 
 
 
 
 
 



4) Nejčastější chyby při psaní BP ( DP) 
 

chyba správně 

mezera před tečkou ( .) nikdy není  (.) 

mezera před čárkou, dvojtečkou ( ,) nikdy není  (,) 

chybí mezera po tečce, čárce, 
dvojtečce, středníku   

mezera je po nich vždy 

mezery okolo závorek  ( 1986 ) po (   není nikdy mezera, po )  je vždy 
mezera, tj.   správně (1986)  

různé odsazení odstavců vždy stejné (např. pět „úderů“) 

dělení slov uprostřed řádky, např.  
nevy-růstá 

nepoužívat dělení slov vůbec nebo  
nepoužívat tvrdé dělení slov pomocí 
pomlčky na klávesnici 

s, a, v, u, i na konci řádky s, a, v, u, i přesunout na počátek 
následující řádky 

nesmyslná písmena, např. Bj§rkas vznikají při použití jiné tiskárny nebo 
jiného textového editoru, původně 
mělo být Björkas 

použití mnoha stylů nebo mnoha typů 
písmen dohromady (např. Roman + 
Courier) 

vždy jen jeden typ písma, pouze názvy 
kapitol mohou být jiné (např, 
bezpatkové písmo (Arial) v jinak textu s 
písmem patkovým (Times New Roman) 

české názvy rostlin a živočichů s velkým 
počátečním písmenem nebo psané 
kurzívou, např.  roste zde Prvosenka 
jarní 

české názvy vždy jen normálně a jen 
s malými počátečními písmeny, 
správně:   roste zde prvosenka jarní 

skloňování odborných názvů, např. 
rostou zde Betuly penduly 

nesklonné, tj. rostou zde Betula 
pendula 

kurzívou názvy čeledí a výše, např. 
Mantodea 

nejsou kurzívou, nejlépe normálně    v 
textu (příklad: Mantodea)  nebo 
proloženě, s většími mezerami         v 
záhlaví a nadpisech kapitol  
(příklad: M a n t o d e a )  

nerozlišování  dlouhých a krátkých 
pomlček  

existují – a - (tj. pomlčka a spojovník). Je 
nutno rozlišovat         a používat 
jednotně. 

Citace v závorce za větou ukončenou 
tečkou, 
 např. .. se nevyskytují. (Pyšek,1999) 

Citace je součástí věty, má tedy být: 
... se nevyskytují (Pyšek 1999). 

viz.  obr.  3.  (viz s tečkou) Viz je bez tečy je to rozkazovancí 
způsob od slova vidět. 

Procento za číslem může a nemusí být 
s mezerou - má to svůj význam. 
100% - sto procent 
100 % - stoprocentní 

100 % =  sto procent (s mezerou) 
100%  = stoprocentní  (bez mezery) 

 
 



 
 
 



 

 


