Doporučená kritéria pro psaní bakalářských a diplomových prací
na Katedře antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci
Doporučená kritéria pro psaní bakalářských a diplomových prací na Katedře antropologie
a zdravovědy PdF UP v Olomouci jsou rámcová pravidla pro formální, obsahovou a odbornou
stránku psaní bakalářských a diplomových prací. Hlavním cílem je poskytnout studentům
základní orientaci a informace pro metodické zpracování uvedených písemných prací.
Uvedená doporučení nenahrazují a nejsou nadřazená osobní konzultaci a vedoucí práce je
hlavním činitelem, který usměrňuje a metodicky vede studenta při psaní formální, obsahové
a odborné stránky bakalářské nebo diplomové práce. Student je povinen se podrobně
seznámit s těmito doporučenými kritérii před první konzultací u svého vedoucího práce.
Tato doporučená kritéria zpracovaná v Olomouci 30. 6. 2012 autory:
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
zůstávají v platnosti, avšak od 1. 5. 2016 se doplňují či modifikují v těchto bodech:
Referenční seznam nebo seznam bibliografických citací
V seznamu jsou uvedeny všechny literární a internetové zdroje, které byly použity při
zpracování bakalářské/diplomové práce. V seznamu je nepřípustné uvádět zdroje, které autor
vůbec neprostudoval nebo naopak vynechat literaturu nebo internetový zdroj, ze kterých autor
čerpal informace. Seznam literatury řadíme abecedně podle příjmení autora, u prací bez
autora podle prvního slova titulu. Pro všechny studenty je závazná citační norma ISO 690.
Rozsah práce
• Bakalářská práce: rozsah minimálně 30–40 stran normovaného textu
(54 000–72 000 znaků včetně mezer). Maximální rozsah práce by neměl přesáhnout
dvojnásobek doporučeného minimálního rozsahu práce.
• Diplomová práce: rozsah minimálně 60 stran normovaného textu (minimálně
108 000 znaků včetně mezer). Maximální rozsah práce by neměl přesáhnout dvojnásobek
doporučeného minimálního rozsahu práce.
Citování v textu
 V textu písemné práce musí být průběžně uváděny literární zdroje pomocí odkazů na
Referenční seznam, ze kterých jsme čerpali příslušné informace (Příklad 3).
Příklad 3
Máček a Máčková (2002) doporučují, aby mělo dítě každý den minimálně jednu
hodinu pohybové aktivity pro svůj zdárný vývoj.
Po stránce tělesného vývoje charakterizujeme toto období jako období přípravy na
bouřlivý vývoj puberty, jako období vytváření zásob a rezerv pro její zvýšené potřeby
(Lisá, Kňourková, 1986; Srdečný, 1978).


Pouze v případě přímých citací uvádíme strany (Příklad Y).

Příklad Y

Proto je čím dál patrnější, že jenom tím, že si učitel uvědomí, respektive že je ochoten si
uvědomit, „drobnou a nezáměrnou předpojatost ve vlastním chování, může zlepšit
prostředí ve třídě“ (Gollnick, Chinn, 2006, 217).
CHARAKTERISTIKA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE
Bakalářská nebo diplomová práce může být zaměřena:
 na různé výzkumné šetření (výzkumný charakter)
 na zpracování, utřídění a analyzování přehledu poznatků odborného zaměření
(teoretický sumarizační charakter)
 na didaktické nebo prakticko-metodické zpracování práce (praktický charakter)
Vedoucího kvalifikační práce si volí student sám, ale jeho volba vždy podléhá
schválení vedoucí KAZ.
Oslovený vedoucí práce má právo odmítnout vedení kvalifikační práce, pokud
téma neodpovídá jeho odbornému zaměření, případně z kapacitních důvodů.
Metodika práce
Zpracování teoretické části
 vymezení základních pojmů v souladu se stanovenou problémovou oblastí
 popis současného stavu řešení zkoumané problematiky
 prezentaci dosavadních poznatků
 poznatky a oblasti, které souvisí s podstatou řešení problému
 utřídění, kritické zhodnocení poznatků
 analýza a syntéza poznatků – názor autora a jeho stanovisko
 autor prokazuje schopnost efektivní práce se všemi informačními zdroji
 v práci bakalářské autor pracuje minimálně se 2 cizojazyčnými zdroji a využívá
minimálně 25 zdrojů obecně
 v práci diplomové autor pracuje minimálně se 4 cizojazyčnými zdroji a využívá
minimálně 35 zdrojů obecně
 u prací bez výzkumné části se u každého druhu kvalifikační práce počet zdrojů, jak
cizojazyčných, tak ostatních zdvojnásobuje
 Autor kvalifikační práce pracuje pouze s ověřenými informacemi a využívá odborné
literatury (knih, časopisů, sborníků apod.) a to v tištěné či elektronické podobě.
Odkazování na neodborné literární zdroje informací je hrubou chybou ve zpracování
vědeckého textu.
Zpracování výzkumu
 popsat metodologii výzkumu a zdůvodnit její použití
 vymezit základní výzkumnou otázku / otázky / cíle výzkumu
 jasně charakterizovat zkoumaný soubor, způsob výběru respondentů /probandů, jejich
zařazení do příslušné věkové kategorie
 zdůraznit podstatné charakteristiky zaměření výzkumu
 u kvantitativního výzkumu postuluje autor hypotézy (pouze v odůvodněných
případech je tomu jinak a lze např. formulovat pouze výzkumné předpoklady) přesná
technika výzkumu, tzn. popis např. použitého dotazníku, rozhovoru, případové
studie, sociometrie, antropometrického měření apod. (včetně citace zdroje, ze kterého

byla metodika čerpána)
popsat použité způsoby statistického zpracování dat, včetně operacionalizace hypotéz a
odůvodnění jejich potvrzení či proč hypotézy nebyly dokázány.
Odevzdání bakalářské a diplomové práce
Po předchozím zaevidování bakalářské práce na studijním oddělení fakulty a podání
přihlášky ke státní zkoušce se práce odevzdává na katedře, kde je práce zadána:
• 2 × tištěné vyhotovení (alespoň jednou v pevné vazbě) a na elektronickém nosiči dat (CD,
DVD).
Po předchozím zaevidování diplomové práce na studijním oddělení fakulty a podání
přihlášky ke státní zkoušce se práce odevzdává na katedře, kde je práce zadána:
• 2 × tištěné vyhotovení (alespoň jednou v pevné vazbě) a na elektronickém nosiči dat
(CD, DVD).
Stále platí, že odevzdání diplomové a bakalářské práce ve stanoveném termínu je
podmínkou účasti
studenta na státní (bakalářské) zkoušce.

V Olomouci 24. 4. 2016
Andrea Preissová Krejčí
tajemnice KAZ

