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Ú
Úvod
Ta
ato studijní opora
o
představuje jeden
n z klíčových dokumentů pro úspěšné absolvování
ba
akalářského studia na Vyysoké škole podnikání,
p
a. s.
Veedle základů
ů vědecké metodologie
m
a oblasti výzzkumu se studenti podro
obně seznám
mí
s problematiko
p
ou bibliograffických citaccí a finální fá
ází svého stu
udia v podoběě odevzdáníí a
ob
bhajoby baka
alářské prácee.

Auto
oři

4

ČENÍ
VÝÝSTUPY Z UČ

V
VÝSTUPY
Y Z UČENÍ
Po
o úspěšném
m absolvován
ní modulu budou studenti schopn
ni orientovatt se vědeckké
metodologii a oblasti výýzkumu. Bu
udou schopn
ni pracovat s informačn
ními zdroji a
ochopí základní zásady eticky
e
a odb
borně korektní
zaapracovat je do bakalářsské práce. Po
prráce s inform
mačními zdroji.
Sttudenti se přřipraví na odeevzdání bakaalářské práce
e a její úspěššnou obhajobu před státní
zkkušební komiisí.
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1 Metodologie
e vědy
Ú
ÚVOD
V této kapitolee se studentt seznámí se základními pojmy
p
metod
dologie vědyy, rozčleněníím
metod a výsled
dky vědecké práce.

CÍÍLE KAPITOLY
Y
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů budete UM
MĚT:
porozumět základům metodollogie vědy
vnímaat význam ob
becných vědeeckých meto
od a specifickkých metod
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů ZÍSKÁTE:
poznatkový systém
m z oblasti věědecké meto
odologie
dobré příklady z oblasti vědeckkých a speciffických meto
od
inform
mace o výsled
dcích vědeckké práce
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů BUDETE SC
CHOPNI:
pojmeenovat apliko
ovat jednotlivé metody

6

M
Metodologie
v
vědy

1..1 Základ
dní pojmy
Po
ojem „metod
dologie vědyy“ není v teorii používán jednoznačněě. V podstatěě však je sho
oda
v tom,
t
že meto
odologie se zabývá
z
tím, co
c používají ostatní vědyy v procesu p
poznání.
Přředmětem zkoumání
z
m
metodologie
od a vědecckých postupů
vědy je studium meto
a principů k získávání
z
po
oznatků o světě.
s
„ Je teorií k výběru výzkumných mettod
m
(meto
odu) používaat ve vědeckéém zkoumán
ní.“(8, s. 12).
a návodem, jak vybrané metody
31), snahy vyytvořit obecn
nou metodollogii vědy neejsou úspěšné.
Jak uvádí B. Faajkus (5, s. 13
M hlavní dů
Mezi
ůvody (ve strručnosti) pod
dle něj patří:
použittí různých, sp
pecifických metod
m
v různ
ných vědách a vědeckých disciplinách
h
různý stupeň exakktnosti a zralo
osti různých věd a vědecckých disciplin
na růzzných stupnícch vývoje preeferovaly vědecké discipliny různé m
metody
vytvořření obecnýcch metodolo
ogických ideálů (Popper,, Hempel aj..) se nesetkaalo
se všeeobecným so
ouhlasem
ukázalo se, že neejobecnější metody
m
jsou
u v aplikaci ve
v vědecké činnosti vellmi
v
dílčí specifické meetody.
slabé. K nejlepším výsledkům vedou
Klíčovým pojm
mem Kuhnovva historickéého pojetí vě
ědy je vědeccké paradigm
ma. Obecně lze
paaradigma charakterizovaat jako „způsob vidění světa“
s
vědceem, jako celek poznatků
ůa
s nimi
n
spojených vědeckýých postupů
ů a historiccky vzniklých
h způsobů rozvíjení vě
ědy
v určitém období. Paradigma je určujíccí pro výběr a formulaci problémů v daném obdo
obí
a obsahuje i krritéria, zda jssou řešení daaných problé
émů přijateln
ná.
Metodika výzkkumné práce je konkréttně stanoven
M
ný postup (n
návod) na řeešení nějaké
ého
op
pakujícího se
s výzkumn
ného probléému. Tento
o postup se
s dá form
málně zachyytit
naapř. ve schém
matu.
Náástrojem ke zkoumání zvvoleného výzzkumného prroblému jsou
u metody. Pů
ůvodní význaam
slo
ova metoda vychází z řeckých slov (m
meta=po; od
dos=cesta) a vyjadřuje ceestu k poznáání.
M
Metoda
předsstavuje nástrroj (způsob a postup) zkkoumání a řeešení zvolenéého problém
mu.
Jee to postup a prostředek umožňující poznat
p
daný objekt.

1..2 Rozdělení a charrakteristikaa metod
Exxistují různé klasifikace metod.
m
Neejjednoduššíí je rozdělit metody
m
do dvou skupin.
A.. Obecné věd
decké metod
dy, používanéé všemi vědaami
B. Specifické metody,
m
použžívané jen urrčitou vědou
u nebo několika vědními disciplínami.
A.. Obecné věd
decké metod
dy
Tyyto obecné vědecké
v
meto
ody lze členit do 3 skupin
n.
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1. Záákladní vědeccké metody
1.1 Pozorován
ní
Usskutečňuje se
s pouhým okem,
o
pomo
ocí mikrosko
opu, dalekoh
hledem aj. Cílem je popssat
sleedovaný sub
bjekt a vyvod
dit, interpreto
ovat poznatkky a závěry

nt
1.2 Experimen
p
pokus, tj. záměrně naavozenou siituaci, postu
up a způso
oby
Exxperiment představuje
zkkoumání. Taato metoda se uplatňu
uje zejménaa v přírodnícch a technických vědáách
(eexperimentujje se v laboraatoři, na poli, v kosmu ajj.) V sociálnícch a ekonom
mických vědáách
má omezené uplatnění.
u
2. Logické metodyy
2.1 Komparace
Taato metoda je
j založena na
n srovnávání různých je
evů a objektů. Zkoumají se podobno
osti
a rozdíly, které mohou míít kvantitativvní i kvalitativvní charakteer. Srovnávajjí se např. míra
neezaměstnano
osti určitého regionu s celostátním průměreem, srovnávvá se splně
ění
zaadaného cíle bakalářské práce
p
aj.

2.2 Abstrakce
bstrahovat zznamená od
dhlížet (nebrrat v úvahu, odfiltrovat)) nevýznamné, nedůležité
Ab
(irrelevantní) informace vee vztahu k danému
d
tém
matu. Nebo též odhlížett od odlišno
ostí
a specifik.
s

2.3 Generalizaace
p
zobecnění, když
k
poznatkky o vlastnosstech a chovvání jednotlivvce
Geeneralizace představuje
neebo užší skup
piny rozšířím
me na širší sku
upinu.

2.4 Analogie
Přředstavuje myšlenkový
m
postup, kdyy na základě
ě zjištěné sh
hody některrých vlastno
ostí
(znaků) dvou nebo více různých
r
subjektů či jevů
ů vyvozujemee závěr, že i některé daalší
zn
naky těchto subjektů
s
či jevů jsou sho
odné nebo velmi podobn
né. Analogie má orientačční
výýznam při zko
oumání.

2.5 Analýza
prvky). Detailně se zkoumají vlastno
osti
Taato metoda představuje rozklad celkku na části (p
a chování jedn
notlivých prvků, vztahy mezi nimi, jejich vliv na celek, výsstupy na oko
olí,
vsstupy z okolí.. Finální fází analýzy je vžždy interprettace výsledků
ů, tj. zhodno
ocení efektiviity,
užžitečnosti, úččelnosti, plněění poslání. Např.
N
se zkoumá fungování a efektivvita organizačční
struktury orgaanizace.
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M
Metodologie
v
vědy
U analytických
h metod rozlišujeme:

a) Klasifikační analýzu, která má dvě form
my:
syntettická klasifikaace je postup, kde sjedn
nocujeme, seeskupujeme jevy do skup
pin
podle podobnosti (strojírenskéé podniky, náábytkářské podniky
p
aj.)
analyttická klasifikace rozkládáá celek na prvky,
p
skupiny, v nichž n
není ani jed
den
společčný prvek s jinou
j
skupin
nou (např. roztřídění zaměstnanců podniku pod
dle
pohlavví, věku, vzděělání aj.)
z
zda mezi jevy jsou
j
závislossti (statistickké,
b) Vzztahová analýza, která zjišťuje,
funkční) nebo není mezi nimi
n
závislostt. Pro analýzu statistických závislostí se
po
oužívá regressivní a korelaační analýza.
evů, vliv vněějších činitellů. Je to např.
c) Kaauzální analýýza vyhledávvá příčiny je
ro
ozklad syntetického ukaazatele na řadu
ř
analytických, vzájeemně spjatýých
ukkazatelů.
nalýza před
dstavuje komplexní příístup ke zkkoumání jevvů,
d) Syystémová an
ob
bjevuje vnitřní zákonitostti a umožňujje tak předpo
ovídat a usm
měrňovat vývvoj.
Vyyužívá matem
matické a staatistické mettody, operační analýzu, vvhodné mode
ely
aj.
2.6 Syntéza
d částí k celkku.
Syyntéza předsstavuje opaččný postup než analýzaa, postupujee se zde od
Naa základě výýchozích zjišttění (výsledkků analýzy) a stanovenýých cílů se navrhuje no
ový
ceelek, formulují se závěěry. Např. se
s navrhne nová organ
nizační struktura podniiku
s ohledem
o
na plánovanou výrobu a jejjí skladbu, naavrhne se no
ová strukturaa zaměstnan
nců
prro její realizaaci.

2.7 Indukce
odstatou tééto metody je zkoumáání jednotlivvostí a na základě vyypozorovanýých
Po
skkutečností je formulován obecný závěěr formou hyypotéz a teorií.

2.8 Dedukce
ostupujeme od obecnéh
ho k jednotlivému, ke zvvláštnímu. Zaatímco indukcí
Přři dedukci po
do
ospíváme naa základě jed
dnotlivých jeevů k teoretickým zobeccněním, naopak teoreticcké
záávěry se dedu
ukcí ověřují v praxi.

2.9 Modelování
h, obrazovýcch)
Vyyužívá různýých druhů modelů (fyzzických, mattematických, verbálních
k řešení
ř
prob
blémů. Mod
del představuje zjedno
odušený ob
braz skutečn
nosti. Mode
ely

9
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možňují napodobovat (ssimulovat) skkutečné situace. Používaají se např. modely záso
ob,
um
do
opravní modely, nákladové modely aj.

3. Stattistické meto
ody
Přředmětem záájmu statistiiky jsou hromadné jevy,, kterými se rozumí určité proměnliivé
vlaastnosti (charakterizovaané tzv. stattistickými zn
naky) u dostatečné velkkého množsství
jedinců (prvkků), které mají někteeré podstatné vlastnossti společnéé. Při přessně
stanovených shodných
s
po
odstatných vlastnostech
v
vytváří sou
uhrn statisticckých jednottek
(p
prvků) statistický soubor.
3.1 Popisná (d
deskriptivní) statistika
s
přředstavuje souhrn pro
ostředků pro popis stavu a vývo
oje
Deeskriptivní statistiku
hrromadných jevů. Podsttatnou složkou je stattistická anaalýza, směřu
ující k poznáání
prravidelností souvislostí
s
a vývojových tendencí zko
oumaných jeevů.

3.2 Statistická indukce
ndukcí se ro
ozumí rozšířeení závěrů, získaných zkkoumáním u
určitého poččtu
Sttatistickou in
díílčích soubo
orů (náhodn
ných výběrů
ů) na soubor základníí. Je to po
ostup z dílčíího
naa obecné, k odhadům budoucího
b
výývoje. Mezi základním souborem a výběry platí
dů
ůležité vztahy.
B.. Specifické metody
m
K těmto meto
odám, používvaným jen jednou nebo
o i několika vědními disciplinami paatří
naapř. tyto mettody:
1. Finaanční analýzaa
Finanční analýýza je formallizovaná mettoda, jejímž účelem je zaachytit komp
plexně finančční
sittuaci podniku. Finančn
ní analýza představuje ohodnocen
ní minulostti, současno
osti
a předpokládaané budoucn
nosti finančn
ního hospodaaření podnikku. Základním
m metodickýým
náástrojem fin
nanční analýýzy jsou fin
nanční poměrové ukazaatele rentab
bility, aktiviity,
zaadluženosti, platební
p
scho
opnosti a ukazatele vych
házející z údaajů kapitálovéého trhu. Prvvní
ukkazatele vych
házejí z polo
ožek základníích účetních výkazů (rozzvaha, výkaz zisku a ztráty,
caash‐flow), něěkteré z ukaazatelů vycháázejících z údajů kapitálo
ového trhu bývají součáástí
bu
urzovních zpráv.

2. SWO
OT analýza
Taato metoda představuje jednoduchýý nástroj pro identifikaci vnitřních silných a slabýých
stránek podniku (tj. jeho
o předností a slabých míst) a reáálných vnějších příležito
ostí
a hrozeb (tj. potenciálníc
h možností pro úspěšn
p
né naplnění vytýčených záměrů, ressp.
neepříznivé oko
olnosti a překážky pro čin
nnosti podniku).
Silnou stránko
ou podniku mohou být např.: kvalittní výrobky, know‐how v oboru, nízzké
výýrobní náklad
dy, kvalifikovvaní pracovníci, výborný servis aj.

10
0

M
Metodologie
v
vědy
Naaopak slabin
nami podnikku mohou být nekvalitní výrobky, nedostatek
n
kkvalifikovanýých
prracovníků, neepružný servvis, velká vzdálenost trhu
u.
Mezi příležito
M
osti podniku patří neexistence konkurence,
k
budování infrastruktury,
přřipravované legislativní změny aj.
K ohrožení podniku patří příchod
p
zahraaniční konku
urence, připrravované legislativní změ
ěny
aj. Praktické posouzení siilných a slab
bých stránek a příležitosttí a hrozeb jee účelně svě
ěřit
skkupině expertů na všechny rozhodující oblasti činnosti po
odniku. Závěěrem pak jssou
do
oporučení lépe využívat pozitiv
p
a elim
minovat negaativa (slabé stránky
s
a ohrrožení).
SW
WOT analýzza je součáástí situační analýzy, která
k
má veedle fáze aanalytické fázi
f
prrognostickou
u.
3. Mettoda dotazovvání
Záákladem této metody je
j kladení otázek
o
dotazovaným (reespondentům
m). Přitom se
po
oužívá techn
niky přímého
o (osobního) dotazování, telefonického dotazováání, dotazováání
po
omocí písem
mných dotazn
níků a dotazn
níků v elektronické podo
obě. Každá z těchto techn
nik
má své specifiika, přednosti i omezení. Podle konkkrétního zkou
umaného problému budou
mít vlastnostii různou dů
ůležitost – někde
n
např. bude nezastupitelný o
osobní kontaakt
s respondenty
r
y, v jiných přřípadech bud
de nejvíce ce
eněna elektronická form
ma dotazníku
ua
jeho zpracování.
4. ABC
C analýza
U velkého počtu skladovýých položek je pro řídíccí činnost úččelné rozděliit tyto položžky
do
o několika kaategorií. Pod
dkladem pro diferenciaci je metoda ABC,
A
založen
ná na Pareto
ově
záákonitosti (pravidlo 80/2
20). Zásoby se
s podle důle
ežitosti pak třídí na kateegorie A (velmi
dů
ůležité), B (sttředně důležžité) a C (málo důležité). Výchozími údaji
ú
pro klassifikaci položžek
a kategorií jsou roční spotřřeby jednotlivých vkládaných položek

1..3 Výsled
dky vědeckké práce
Výýsledky vědeecké práce můžeme
m
rozčllenit do 4 sku
upin:

Vědeccký fakt je zjjištěná skuteečnost, o nížž je možno se
s reálně opřít. Je to např.
změřeená vzdáleno
ost ze Země na
n Měsíc, urččení krevních
h skupin apo
od.
Hypottéza předstaavuje vědecky zdůvod
dněný předpoklad na základě řaady
poznatků a faktů. Např. hypotééza o přítom
mnosti vody na
n nějaké plaanetě.
Zákon vyjadřuje nutné,
n
obecn
né a podstattné vztahy mezi
m jevy, takže při danýých
podmíínkách jev opakovaně a nutně naastane. Nap
př. Ohmův zákon, záko
ony
dědičn
nosti aj.
Věědecká teorie představujje soubor zobecněného poznání,
p
který vysvětlujee určité strán
nky
a projevy zkou
umané skuteečnosti. Napřř. teorie učen
ní.
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ZAPAMATTUJTE SI
Předmětem zkoumání metodologie
P
m
vědy je studium metod
d a vědeckýcch postupů a
p
principů
k zísskávání poznatků o světěě.
M
Metody
použžité v bakalářřské práci see člení na obe
ecné vědecké a specifickké.

KONTROLNÍÍ OTÁZKY
Vysvětlete pojem
m vědecké paaradigma.
Co paatří mezi výssledky vědecké práce?

S
SHRNUTÍ
KAPITOLY
Záklaadní pojmy z metodologie vědy
Rozd
dělení a charaakteristika metod
m
Výsleedky vědeckéé práce

STTUDIJNÍ LITEERATURA
1. FAJK
KUS, B. Souučasná filossofie a meto
odologie věddy. Druhé vyydání. Prah
ha :

FILO
OSOFIA, 2003. ISBN 80-7007-170
0-2.
2. OCHR
RANA, F. Metodologgie vědy : Úvod
Ú
do prroblému. 1. vyd. Prahaa :
Karollinum, 20100. ISBN 9788-80-246-16
609-4.
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o řízení
Výýzkum a jeho

2 Výzku
um a jeh
ho řízen
ní
Ú
ÚVOD
Výýzkum je plá
ánovitý a cíílevědomý proces
p
pozná
ávání. Soubo
or výchozích
h poznatků se
s
po
o skončení výýzkumných procedur
p
v urrčité míře zm
mění.

CÍÍLE KAPITOLY
Y
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů budete UM
MĚT:
obecn
né základní rysy
r
a kroky procesu
p
výzkkumu
princip
py formulacee výzkumné otázky a hyp
potéz
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů ZÍSKÁTE:
znalosst členěné výýzkumu podle různých hledisek
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů BUDETE SC
CHOPNI:
apliko
ovat obecný proces
p
výzku
umu při zpraccování bakalářské práce
formu
ulovat výzkum
mnou otázku
u a odpovědi na ni formo
ou hypotéz
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2..1 Druhy výzkumu
Běěžně se výzku
um rozlišuje podle 2 hled
disek:
Jeedním z přístupů je členění výzkumu na
n kvantitatiivní a kvalitativní, případně smíšený.
Daalším struktturováním je rozděleníí na 3 druhy výzkumu
u a to výzkum základ
dní,
ap
plikovaný a metodologick
m
ký.

2..1.1 Kvantitativní, kvalitativní
k
í a smíšenýý výzkum
Kvvantitativní výzkum
v
U kvantitativvního výzkumu jsou cílem
c
tvrdá,, spolehlivá data, stattistický pop
pis.
Kvvantitativní charakter
c
přii realizaci kvantitativního
o výzkumu mají
m např. úd
daje o spotře
ebě
urrčitých výrob
bků, údaje o vývozu
v
a dovvozu, údaje o úsporách občanů
o
aj.
Kvvalitativní výzkum
Kvvalitativní výzkum je procces hledání vztahů,
v
závisslostí a příčin
n u daného sociálního ne
ebo
lid
dského problému. Jsou zde
z významn
né psychologgické aspekty zkoumanýých jevů. Ten
nto
výýzkum probííhá nejčastěěji v přirozen
ných podmín
nkách sociállního prostřředí. Jde např.
o výzkum chovvání spotřeb
bitele, výzkum
m bariér rozvvoje podnikáání aj.
míšený výzku
um
Sm
V rámci smíšeeného výzkumu se mííchají různé
é kvantitativvní a kvalitativní meto
ody
a techniky.
t
Jdee o kombinaci přístupů kvantitativníh
k
ho a kvalitatiivního výzkumu.

2..1.2 Záklaadní, apliko
ovaný a metodologiccký výzkum
m
Záákladní výzku
um
Jee činnost zaaměřená naa dosažení nových vědomostí. Ved
de k vytvářeení, ověřováání
a aplikování nových konceepcí a teorií. Hnacím mottorem základ
dního výzkum
mu je samottný
po
oznávací pro
oces. Není zd
de stanoven
n přesný cíl, ale jen základní směr vvýzkumu. Paatří
seem např. dvva fundamen
ntální objevyy z počátku 20. století: kvantová p
povaha záko
onů
mikrosvěta a teorie relativity. Dále možno uvé
ést objevy profesora
p
Ho
olého z oblaasti
výýzkumu virů.
Ap
plikovaný výzzkum
Ap
plikovaný výýzkum představuje řešeení praktickkého problému pomocíí určité teorie
a metod. Jde tedy o získkávání novýcch poznatků
ů a dovedno
ostí, které vvedou k řeše
ení
měr
prraktických prroblémů. Je zde stanoveen přesný cííl výzkumu, naplánován základní sm
i realizační
r
výýstupy. Jako
o příklad možno
m
uvéstt vývoj léků
ů v návazno
osti na obje
evy
záákladního výzzkumu.
M
Metodologický
ý výzkum
Výýstupem meetodologickéého výstupu je konkrétn
ní metoda, procedura nebo technika
výýzkumu. Zkou
umají se teorie způsobů a cest pronikkání do sledo
ovaných oblaastí.

2..2 Processy výzkumu
Výýzkumník vykkonává v pod
dstatě 2 základní aktivityy:
Reagu
uje na potřeb
by rozvoje věědy samotné
Reagu
uje na potřeb
by práce
14
4

o řízení
Výýzkum a jeho
Výstup
pem jsou (s orientační
o
do
obou):
Experttiza (cca 1 týýden)
Průzku
um (až 3 měssíce)
Apliko
ovaný výzkum
m (0,5 – 2 roky)
Základ
dní výzkum (3
3‐5 let)
Prroces výzkum
mu má mnoh
ho společných základních
h rysů a kroků bez ohledu
u na jeho dru
uh.
Jee možno rozliišit 5 základn
ních fází výzkkumu.

2..2.1 Fáze výzkumu
v
1. Úvodní fázee
‐ vymeezení výzkum
mné oblasti
‐ vymeezení výzkum
mného problému
‐ stano
ovení účelu (cíle)
(
výzkum
mu
‐ defin
nice výzkumn
né otázky
‐ form
mulace hypotéz

odologie
2. Volba meto
mu.
Přředstavuje přřípravu teoriie, metod, prrocedur a tecchnik výzkum

3. Plán výzkum
mu
Přředstavuje přehled
p
jednotlivých činn
ností v čase – kdy a jakk dlouho budou jednotliivé
akktivity probíh
hat. Nutno zpracovat v písemné
p
form
mě. Jednodu
uchou pomůcckou může být
b
naapř. tzv. Ganttův diagram
m.

TABULK
KA 2.1

Ganttův diaagram

Jednotlivvé činnosti

Kalenddářní týden

4. Realizace výýzkumu
dků výzkumu
u a testováníí hypotéz.
Reealizační fázee výzkumu vččetně interpretace výsled

ní zprávy o výýzkumu
5. Vypracován
Zp
pracování vllastní zprávy o výzkum
mu se soub
borem dopo
oručení pro další bádáání,
ho
odnocení příínosů pro vědu (porozu
umění problémům, novéé poznatky).. Zpráva mů
ůže
ob
bsahovat i konkrétní
k
náávrhy doporučení, opatřření, návrh programu, m
modelu apo
od.,
ktterými se reaaguje na výsledky výzkum
mu.
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umná otázk
ka
2..2.2 Výzku
Jee potřebná k definování povahy
p
a rozzsahu výzkum
mu, dává mu
u směr – co sse má studovvat
a jak se to bude studovaat. K získání (generováníí) výzkumnýých otázek jssou 3 základ
dní
ceesty:
‐ inspirující „zdravý selský rozu
um“
‐ stavíí se na předchozím výzku
umu a poznattcích
‐ testu
uje se teorie
Hllavní výzkum
mné otázky jssou typu co?,, proč?, jak?
Po
odle povahyy problému, resp. přístu
upu výzkumn
níka může být
b problém vyjádřen buď
výýzkumnou ottázkou, nebo
o tvrzením.

2..2.3 Hypo
otézy
Hyypotézy jso
ou naše nejlepší
n
zdůvodněné předpokladyy, kterými
naa výzkumné otázky
o
(resp. tvrzení). Ottázky jsou přetvářeny do hypotéz.

me
odpovídám

Hyypotézy jsou
u vždy v oznamovací věttě. Představují predikci nebo odhad
d vztahu, kte
erý
exxistuje za urrčitých podm
mínek v realiitě nebo zdů
ůvodněný přředpoklad m
možného staavu
skkutečnosti.
Drruhy hypotézz:
1. Implicitní fillosofická otáázka
bsahuje základní filosoficcká východisska, např. o poznatelnost
p
ti světa apod
d.
Ob
2. Pracovní hyypotéza
h
metod
dologický náástroj a form
muluje se jako řešení problému nebo
Přředstavuje hlavní
vzztah mezi urččenými prom
měnnými. Praacovní hypottézy můžemee členit na:
a) deeskriptivní (o
obsahují dokazatelný fakkt, vztah mezzi jevy, závisllosti mezi jevvy,
klaasifikaci jevů
ů podle znaků
ů)
b) exxplanační – osvětlují
o
příčiiny jevů nebo
o vysvětlení úlohy jevu k celku.
c) prrognostické – vztahují se k vývojovým
m aspektům jevů.
j
Prracovní hypo
otéza by mělaa splňovat náásledující po
odmínky:
dávat adekvátní od
dpovědi na výzkumnou
v
otázku
o
hypotéza je testovvatelná, tj. lzze ověřit jejíí platnost naa základě dosstupných dat a
teorettických poznatků
neprotiřečí známýým faktorům a je co nejje
ednodušší
3. Statistická hypotéza
Hllavním smyslem statisticckého přístup
pu ke zkoum
maným jevům
m a procesům
m je definováání
a testování tzvv. nulové hyypotézy. Tak např. se zko
oumá, zda průměr základního soubo
oru
(µ
µ) se rovná výýběrovému průměru
p
( x ) a pak se hyypotéza vyjád
dří ve formě
Ho … µ = x neboli µ ‐ x = θ

16
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o řízení
Výýzkum a jeho
Platnost této nulové hypo
otézy se pro
ověřuje teste
em významnosti a volí se pro ten účel
u použitého testu) a hladina význaamnosti (pod
dle
tzvv. testovací kriterium (podle druhu
záávažnosti řešeného probllému).

AKTIVITA
A 2.1

Metody použité v bakalářské práci

S
Specifikujte
m
metody,
kterré použijete při zpracování vaší bakallářské práce..

ZAPAMATTUJTE SI

povinně

Proces výzku
P
umu má mno
oho společn
ných základních rysů a kroků
k
bez oh
hledu na jeh
ho
d
druh.

KONTROLNÍÍ OTÁZKY
Jaký je význam výýzkumné otáázky?
Jaké druhy hypottéz rozlišujem
me?

17
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S
SHRNUTÍ
KAPITOLY
Výzkum se člení dle
d různých hledisek.
h
Procees výzkumu má 5 základn
ních fází.
Hypo
otézy jsou nejlepší
n
zdůvvodněné přředpoklady, kterými odpovídáme na
n
výzku
umnou otázkku.

STTUDIJNÍ LITEERATURA
3. HEND
DL, J. Kvaalitativní výýzkum : Zá
ákladní mettody a aplikkace. 1. vy
yd.

Prahaa : Portál, 20005. ISBN 80-7367-04
8
0-2.
4. JÜNG
GER, J.; MICHALKO, M. Metod
dy a technikky podnikánní : Průvod
dce
studieem pro koombinovanoou formu studia. Osstrava : V
Vysoká ško
ola
podniikání, a.s., 2004.
2
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ní bakalářskéé práce
Informační zdrroje pro psan

3 Inform
mační zd
droje prro psaníí bakaláářské prráce
Ú
ÚVOD
Přři psaní baka
alářské prácee se studentt neobejde bez
b řady info
ormačních zd
drojů. Musí se
s
seeznámit se současným stavem pozznání v danéé oblasti a při zpracovvání vycházeet
z konkrétní
k
do
okumentace a podkladů.
CÍÍLE KAPITOLY
Y
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů budete UM
MĚT:
vytvořřit záznam biibliografickýcch citací o přříslušných zd
drojích
vytvořřit utříděný soupis
s
(seznaam) těchto záznamů bibliografických citací
zpraco
ovat odkazyy na příslušný zdroj (re
eprezentovaný bibliograafickou citaccí)
v sezn
namu
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů ZÍSKÁTE:
přehleed o portfoliu
u informačníích zdrojů
znalossti pro práci s informačníími zdroji
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů BUDETE SC
CHOPNI:
pracovvat s informaačními zdrojii
zapraccovat inform
mační zdrojee do bakalářřské práce v souladu see stanoveno
ou
metod
dikou
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3..1 Portfo
olio informačních zdrrojů
K zadanému tématu bakkalářské prááce bude student využžívat zejména následujjící
prrameny:
literatturu doporuččenou vedou
ucím bakalářřské práce (o
odborné pub
blikace, učeb
bní
texty, odborné čassopisy aj.)
literatturu doporu
učenou vyuččujícími odborných před
dmětů, kterrá se vztahu
uje
k témaatu bakalářské práce
ostatn
ní literatura, vztahující se
s k tématu bakalářské práce (napřř. typy získaané
v přeh
hledech použžitých zdrojů v publikacícch)
elektronické zdroje
právníí předpisy
obhájeené bakalářsské a diplomové práce
interní firemní materiály

3..2 Rozdělení inform
mačních zd
drojů
Ob
becně můžeeme rozdělitt informační zdroje na primární
p
a sekundární.
s
Primární zdroj
přředstavuje původní
p
(origginální) doku
ument, kterýý nevychází z jiných zdrojů. Typickýými
prrimárními zdroji jsou nap
př.:
právníí předpisy
zprávyy statistickéh
ho úřadu
zprávyy v médiích
výzkum
mné zprávy
Seekundární zd
droj je založžen na jiných
h primárních
h a sekundáárních zdrojíích. Bakalářsská
prráce má charrakter sekundárního zdro
oje.

3..3 Postup
p zpracováání informaačních zdro
ojů
Prráce s inform
mačními zdrroji, resp. jeejich zapracování do bakalářské práce obsahu
uje
3 základní kroky:
ografických citací
c
o příslu
ušných zdrojích
1 Vytvoření zááznamů biblio
2 Vytvoření uttříděného so
oupisu (seznaamu) těchto záznamů bib
bliografických
h citací
3 Zpracování odkazů
o
na přříslušný zdrojj (reprezento
ovaný biblioggrafickou citací) v seznam
mu

3..4 Biblioggrafické cittace a odkazy
Dáále uváděná pravidla a postupy vycháázejí z mezin
národních no
orem, které b
byly vydány též
t
v českých
č
překkladech:
ČSSN ISO 690. Dokumenta
ace ‐ Bibliogrrafické citacce : Obsah, forma
f
a stru
uktura. Praha :
Čeeský normalizační institut, 1996. 31 s.
s
ČSSN ISO 690‐2
2. Informacee a dokumen
ntace ‐ Biblio
ografické cita
ace – Část 2 : Elektroniccké
do
okumenty neebo jejich čássti. Praha : Čeeský normalizační institu
ut, 2000. 22 ss.
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3..4.1 Biblio
ografické citace
c
Bibliografická citace je soubor
s
prvkků (údajů) o publikaci nebo její ččásti, který je
jednoznačně identifikujee. Norma ČSN ISO 690 se týýká citací publikovanýých
monografickýcch a seriálovvých publikaací, kapitol, článků
č
atd. v těchto pub
blikacích a dáále
paatentových dokumentů.
d
Norma ČSN ISO 690‐2 specifikuje
s
prvky bibliogrrafických citací
elektronických
h dokumentů
ů, včetně jejiich pořadí, trranskripce ajj.

b
ých citací tištěných publikací
A.. Struktura bibliografický
Jee 6 základnícch struktur pro
p zpracování bibliograffických citacíí tištěných m
monografickýých
pu
ublikací, seriáálových publikací, kapito
ol, článků atd
d. a patentovvých dokumeentů.
1 Monografickké publikace
e tištěné (knihy, učebnice, sborníky aj.)
a
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odpo
ovědnost. Ná
ázev : podná
ázev. Podříze
ená odpovědnost. Vydáníí. Místo vydáání
: Nakladatel,
N
R vydání. Rozsah.
Rok
R
Edicee. Poznámkyy. Standardníí číslo.

P
PŘÍKLAD
1
DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Přřel. R. Řežáb
D
bek. 1. vyd. Praha
P
: Naše vojsko, 1994
4.
2 s. Fakta a svědectvíí. Sv. 119. Přel. z: Proph
220
het der Verggangenheit. ISBN 80‐206
6‐
0
0434‐9.
ZZBÍRAL, R. Přříručka psaníí seminárních
h a jiných vyssokoškolskýcch odborných
h prací. Prah
ha
: Linde Prahaa, akciová spo
olečnost, 200
09. 159 s. ISB
BN 978‐80‐7
7201‐779‐9.

ublikace tiště
ěné (noviny,, časopisy, ro
očenky aj.)
2 Seriálové pu
Sttruktura bibliiografické cittace:
Ná
ázev : podná
ázev. Odpovvědnost. Vyd
dání. Údaje o vydávání (data a/neb
bo čísla). Míssto
vyydání : Nakladatel, Rok vyydání. Edice.. Poznámky. Standardní číslo.
č

P
PŘÍKLAD
2
ZZpravodaj Ministerstva
M
ostředí Českké
životního prrostředí. Ministerstvo životního pro
r
republiky.
19
991‐ . Praha : PRESS‐KO a Retrans. ISSSN 0862‐900
05.
L
Logos.
Universalia. č. 2. Praha
P
: Trigon
n, 1995. ISSN
N 0862‐7606
6.

e
3 Část tištěné monograficcké publikace
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odpo
ovědnost. Název
N
: pod
dnázev zdrojjového doku
umentu. Vyd
dání. Označe
ení
a číslo
č
části. Podřízená odpovědnost
o
. Místo vyd
dání : Naklad
datel, Rok vvydání. Lokaace
vee zdrojovém dokumentu.. Standardní číslo.
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P
PŘÍKLAD
3
KOSEK, J. Httml – tvorba
K
a dokonalých stránek : podrobný průvodce.
p
1. vyd. Praha :
G
Grada,
1998.. Kapitola 12
2, Kaskádovéé styly dokum
mentů, s. 177
7‐199. ISBN 80‐7169‐608
8‐
0
0.
A
Akademický
s
slovník
cizích
h slov. I. díl, A‐K.
A Praha : Academia,
A
1995. ISBN 80
0‐200‐0523‐4
4.

o tištěné mo
onografické publikace
p
4 Příspěvky do
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odp
povědnost za
z příspěveek. Název : podnázevv příspěvku.. In Primární
od
dpovědnost za zdrojový dokument. Název : pod
dnázev zdrojo
ového dokum
mentu. Vydáání.
M
Místo
vydání : Nakladateel, Rok vydání, Lokace ve
v zdrojovém
m dokumentu. Standard
dní
čísslo.

P
PŘÍKLAD
4
KINSKÝ, F. Bu
K
udoucnost Evvropy. In Evrropská dimen
nze ve vzdělá
ávání a v příp
ípravě učitelů
ů.
P
Praha
: PedF UK, 1996, s. 58‐69. ISBN 80‐86039‐0
07‐2.
VILÍMEK, P. Struktura a pravomocii orgánů ob
V
becní samosprávy. In Balík, S. (ed.).
K
Komunální
vo
olby v Českéé republice v roce 2002. 1. vyd. Brno
o : Masaryko
ova univerzitta
v Brně, Mezin
národní polittologický ústtav, 2003, s. 26‐34. ISBN 80‐210‐3211
1‐1.

5 Články v tišttěných seriállových publikacích
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odpo
ovědnost zaa článek. Náázev : podn
název článku
u. Podřízenáá odpovědno
ost
k článku.
č
Názeev zdrojovéh
ho dokumen
ntu : podnázzev. Vydání. Rok vydáníí, Číslo svazkku,
Ro
očník, Číslo, Lokace části.. Standardní číslo.

P
PŘÍKLAD
5
BARTÍK, Ivo. Unavené Slunce jde spát. Týdeník Květy, 2011, roč. 21, č. 27, s. 24‐27
B
7.
ISSN 0862‐89
98X.
MARJANOVIČ
M
Č, T. Riceováá překřtila ullici v Praze na
n „Ronalda Reagana“. M
MF Dnes, 2. 7.
7
2
2011,
s. A4. ISSN 1210‐11
168.
N
Nebo:
MARJANOVIČ
M
Č, T. Riceováá překřtila uliici v Praze naa „Ronalda Reagana“.
R
M
MF Dnes, 2011
1,
r 22, č. 155, s. A4. ISSN
roč.
N 1210‐1168
8.

d
6 Patentové dokumenty
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odpo
ovědnost (přihlašovatel). Název vynálezu. Podřízeená odpověd
dnost (původ
dce
vyynálezu). Pozznámky. Zem
mě nebo vyd
dávající úřad.. Druh paten
ntového dokkumentu. Čísslo.
Daatum vydáníí patentového dokumenttu.
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P
PŘÍKLAD
6
NOVÁ HUŤ, A.S., OSTR
N
RAVA. Tryskková sestava
a přestupníkkového koleena. Původcce
v
vynálezu:
Jiříí KOSE. Int. CI.
C 6 C 10 B27//06. Česká re
epublika. Pattentový spis 279967.

b
ých záznamů
ů elektronickkých dokume
entů
B.. Struktura bibliografický
U bibliografiických zázn
namů elekttronických dokumentů
ů
do
okumentům ještě navíc povinné
p
následující prvkyy:

jsou

oproti

tištěnýým

druh nosiče,
n
např. [online], [CD
D‐ROM]
vydání, např. verzee programu
datum
m aktualizacee nebo revizee (uvádí se zaa datem vydáání, resp. publikování)
datum
m citování, uvvádí se v hranatých závorkách, např.: [cit. 3. červvna 2011] ne
ebo
[cit. 20
011‐06‐03] za
z datem vyd
dání nebo aktualizace
dostup
pnost a příístup‐vyjadřu
uje informaci o přesnéém umístěn
ní dokumentu.
Za úvo
odním výrazzem „Dostu
upné na“ nebo „Dostu
upné v“ nebo „Dostup
pné
na WW
WW:“ násleeduje v ostrré závorce informace o přesné lokaci. Nap
př.:
Dostupné na WWW
W: < http://w
www.vsp.cz>
>.
Elektronické dokumenty
d
m
mohou
být fixní a nemě
ěnné nebo naopak
n
elekktronická verrze
možní jejich modifikaci (obsahu i forrmy). Elektro
onický dokum
ment může, ale též nemusí
um
mít papírovýý ekvivalent. Mezi některými tištěnými publikacemi a některýými
elektronickým
mi dokumentyy lze najít po
odobné znakky, avšak eleektronické do
okumenty mají
m
svvoji vlastní identitu jako
o počítačovéé programy,, databáze, soubory aj. Bibliograficcké
cittace těchto dokumentů pak musejí odrážet
o
iden
ntitu těchto elektronickýých dokumen
ntů
a ne identitu jejich papírovvé náhražky.

é monografie, databáze,, počítačové
é programy, hlavní stránka organizacce,
1 Elektronické
www stránky
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odpo
ovědnost. Ná
ázev : podná
ázev [Druh no
osiče]. Podříízená odpověědnost. Vydáání
a//nebo Verzee. Místo vydání : Vydaavatel, Datu
um vydání, Datum aktu
ualizace/revize
[D
Datum citováání‐povinný u online dokkumentů]. Ed
dice. Poznám
mky. Dostupnost a přístu
up.
Sttandardní čísslo.

P
PŘÍKLAD
7
CARROLL, Lew
C
wis. Alice‘s Adventures
A
in
n Wonderlan
nd [online]. Texinfo
T
ed. 2. 1
[
[Dortmund
(N
Německo)] : WindSpiel, November
N
1994 [cit. 10. února 1995]]. Dostupné
n WWW: <http://www.
na
h
.germany.euu.net/books//carroll/alicce/html>.
Administrativvní registr ekkonomických
A
h subjektů (Ares) [databázze online]. Praha :
M
Ministerstvo
financí ČR, 1999
1
[cit. 200
01‐10‐24]. Databáze
D
eko
onomických ssubjektů
v České republice. Dostup
pné z URL: <http://ww
ww.info.mfcrr.cz>.
HARRIS, Daviid. Pegasus mail
H
m [počítaččový program
m]. Ver. 3.01D. [Nový Zélaand], 1998
[ 1999‐12‐10]. Dostup
[cit.
pné na: <ftp:///ftp.let.rug.nl/pegasus//winpmail/w
w163
301d.exe
>. E‐mail
E
klient. Vyžaduje Windows
W
3.11
1 a vyšší.
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Univerzita Ka
U
arlova v Prazze [online], Praha : Univerzita Karlovaa. Poslední akktualizace 8.
2 2008; 09:4
2.
45 [cit. 2008‐‐02‐08]. Dosttupné na WW
WW: <http:///www.cuni..cz>.
D
Dostupné
téžž na internettu: <uk@cun
ni.cz>.
SSrovnání OEC
CD: Češi za zd
dravotnictví platí málo. Lépe
L
jsou na tom jen Dán
nové. [online].
IHNED. cz, 4. 8. 2011 [cit.. 4. srpna 2011]. Dostupn
né na:
<http://zprav
vy.ihned.cz//cesko-zdraavotnictvi/c1-524828400-srovnani-ooecd-cesiz
za-zdravotn
nictvi-plati-m
malo-lepe-jssou-na-tom--jen-danovee>.

onických mo
onografií, dattabází a počítačových prrogramů
2 Části elektro
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odp
povědnost ke
k zdrojovém
mu dokume
entu. Názevv : podnázeev zdrojovéého
do
okumentu [D
Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost ke zdrojo
ovému dokum
mentu. Vydáání
a//nebo Verzze. Místo vydání : Nakladatel//Vydavatel, Datum vyydání, Datu
um
akktualizace/reevize [Datum
m citování po
ovinné u on
nline dokumentů]. Kapitola nebo čáást,
Náázev kapito
oly (části). Číslování v rámci zdro
ojového dokkumentu. Lo
okace v rám
mci
zd
drojového do
okumentu. Poznámky. Do
ostupnost a přístup. Stan
ndardní číslo.

P
PŘÍKLAD
8
CARROLL, Lew
C
wis. Alice‘s Adventures
A
in
n Wonderlan
nd [online]. Texinfo
T
ed. 2. 1
[
[Dortmund
(N
Německo)] : WindSpiel, November
N
1994 [cit. 30. března 1995
5]. Chapter
V A Mad Teea‐Party. Dosstupné na WWW:
VII.
W
<http://www
w.germany.eeu.net/bookks/carroll/aliice_10.htmll#SEC13>.
World Factbo
W
ook [CD‐ROM
M]. (Washinggton, D. C.) : Central Intellligence Agen
ncy, 1990.
S
Spain
vital statistics. Iden
nt. č.: CI WOFFACT 1206.

o elektronickkých monoggrafií, databáází nebo počítačových prrogramů
3 Příspěvky do
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odp
povědnost k příspěvku.. Název : podnázev příspěvku. In Primární
od
dpovědnost ke zdrojovéému dokum
mentu. Název : podnázeev zdrojovéh
ho dokumen
ntu
[D
Druh nosiče].. Podřízená odpovědnost
o
t ke zdrojové
ému dokumeentu. Vydáníí a/nebo Verze.
M
Místo
vydání : Nakladatel/Vydavatel, datum vydání, Datum aktualizace//revize [Datu
um
cittování u onliine dokumen
ntů povinné]]. Číslování v rámci zdrojového dokumentu. Lokaace
v rámci zdrojo
ového dokum
mentu. Poznáámky. Dostup
pnost a přísttup. Standard
dní číslo.

P
PŘÍKLAD
9
MCCONNELLL, W. H. Consstitutional History. In Thee Canadian Encyclopedia
M
E
[CD‐ROM].
M
Macintosh
veersion 1.1. To
oronto : McC
Clelland&Ste
ewart, c1993. ISBN 0‐771
10‐1932‐7.

24
4

ní bakalářskéé práce
Informační zdrroje pro psan
é seriálové publikace
p
4 Elektronické
Sttruktura bibliiografické cittace:
Ná
ázev : podnázev [Drruh nosiče]]. Vydání a /nebo Verze. Míssto vydání :
Naakladatel/Vyydavatel, Daatum vydán
ní, Datum aktualizace
a
(revize) [Datum citováání
po
ovinné u onliine dokumen
ntů]. Edice. Poznámky.
P
Dostupnost
D
a přístup. Standardní číslo
o.

P
PŘÍKLAD
10
Ikaros : Elekttronický časo
opis o informační společn
nosti [online]. Praha : Ikarros, c1998‐
[ 11. únorra 2008]. 13xx ročně. Dosttupné na WW
[cit.
WW: <http:///www.ikaro
os.cz>. ISSN
1
1212‐5075.
Národní knih
N
hovna : kniho
ovnická revuee [online]. Náárodní kniho
ovna České reepubliky.
P
Praha
: Národ
dní knihovnaa ČR, 1990‐ [cit. 2006‐03‐‐30]. 4x ročn
ně. Vychází taaké v tištěné
é
Dostupný z WWW: <http
f
formě
(ISSN 0862‐7487).
0
p://full.nkp.cz/nkkr/NK
KKR.html>..
ISSN 1214/06
678.

é příspěvky v elektronickkých seriálovvých publikaacích
5 Články a jiné
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odpovědnost k příspěvku. Název : pod
dnázev přísp
pěvku. Názeev : podnázzev
zd
drojového do
okumentu [D
Druh nosiče]]. Vydání. Datum
D
vydán
ní zdrojového dokumentu,
Svvazek (Ročníík), Číslo, Daatum aktuallizace/revize [Datum cittování povin
nné pro onliine
do
okumenty]. Lokace v rám
mci zdrojovéého dokumentu. Poznám
mky. Dostupn
nost a přístu
up.
Sttandardní čísslo.

P
PŘÍKLAD
11
NOVÁ, Hana.. 9. Mezináro
N
odní konfereence knihovn
nických konso
orcií. Ikaros [[online].
2
2007,
roč. 11
1, č. 11 [cit. 2008‐02‐05].
2
Dostupné na WWW: <http://www.ikaros.cz/no‐‐
d
de/4394>.
ISSN 1212‐507
75.
BENETT, S. Authors rightss. Journal of electronic pu
B
ublishing (JEP) [online]. D
Dec. 1999,
v 5, iss. 2. [cit. 1999‐12
vol.
2‐31]. Dostup
pné na WWW
W:
<http://www
w.press.umicch.edu/jep/>.
> ISSN 1080‐2711.

k
d
diskusních
fó
ór aj.
6 Systém elekktronických konferencí,
Sttruktura bibliiografické cittace:
Ná
ázev : podná
ázev zdroje [Druh
[
nosičee]. Místo vydání : Vydavaatel, Datum vvydání [Datu
um
cittování]. Pozn
námky. Dostupnost a přísstup.

P
PŘÍKLAD
12
PACS‐L (Publiic Access Com
P
mputer Systeems Forum) [online]. Hou
uston (Tex.) : University
o Houston Libraries, June 1989‐ [cit. 17. května 1995].
of
1
Dostupné na Interrnetu:
<listserv@u
uhupvm1.uhh.edu>.
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SSTR‐SKOL : Diskuse na tém
ma střední škkoly a Intern
net [online]. Praha
P
: CESN
NET, 1994‐
[ 2006‐03‐30]. Dostup
[cit.
pný z Internetu: <str-skoll@CESNET
T.CZ>. Dosttupný také
z WWW: <htttp://listserv.cesnet.cz/aarchives/str--skol.html>..
7 Jednotlivé
J
e
elektronické
zprávy
Sttruktura bibliiografické cittace:
Prrimární odpo
ovědnost ke zprávě. Názeev : podnáze
ev zprávy. In Název zdrojo
ového systém
mu
zp
práv [Druh nosiče]. Podříízená odpovvědnost/příje
emce zprávy. Místo vydáání : Vydavattel.
Daatum vydáníí (u osobní a neveřejné koresponde
ence se uvád
dí datum odeeslání) [Datu
um
cittování]. Číslo
ování v rám
mci systému zpráv. Lokace v rámci system zprááv. Dostupno
ost
a přístup (s výjjimkou osob
bní a neveřejné komunikaace). Poznám
mky.

P
PŘÍKLAD
13
akce v roce 2001 a BMI. In Knihovna
RICHTER, V. Knihovnické
R
K
a : elektronickká
c
conference
[o
online]. Prah
ha : CESNET, 19. ledna 20
001; 12:53 [cit. 24. ledna 2001].
D
Dostupné
na Internetu: <knihovna@
@cesnet.cz>. Dostupné též
t na Internetu:
<listserver@
@cesnet.cz>.
BENDA, J. Re: Informace o informačníím systému [elektronickáá pošta]. Meessage to:
B
L
Libor
Kubka. 20. ledna 20
001 [cit. 2001
1‐01‐24]. Oso
obní komuniikace.

entů, nezah
hrnutých do ČSN ISO 690
6
C. Bibliograficcké záznamy dalších tyypů dokume
a ČSN ISO 690
0‐2
1 Vysokoškols
V
ské kvalifikační práce
Vzzor popisu:
AU
UTOR. Názevv : podnázevv práce. Místo vzniku, rokk. Počet stran, přílohy. TTyp dokumen
ntu
(tiitul). Vysoká škola. Fakulta. Katedra. (Vedoucí prááce‐nepovinný údaj).

P
PŘÍKLAD
14
NOVÁK, Jan. Podnikatelskký záměr na vybudování mateřské škkoly. Ostrava, 2010. 40 s.
N
B
Bakalářská
práce (Bc.). Vyysoká škola podnikání,
p
a.s. v Ostravě. Katedra po
odnikání.
HLAVÁČEK , Michal.
H
M
Nesttandardní mo
odely pro rozzhodování a vyjednáváníí
e
ekonomickýc
ch subjektů týýkajících se ekonomickýc
e
ch informací.. Praha, 2003
3. 106 s.
D
Dizertační
prráce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Prazze. Fakulta so
ociálních věd
d. Institut
e
ekonomickýc
ch studií. Dosstupné též na WWW:
<http://ies.cu
uni.cz/storaage/work4066_hlavacek.pdf>.

pisy
2 Právní předp

P
PŘÍKLAD
15
Z
Zákon
č. 262//2006 Sb., záákoník prácee, ve znění po
ozdějších přeedpisů.
S
Sdělení
Českéého statistického úřadu č.
č 201 ze dne
e 26. červencce 2007, o akktualizaci
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Klasifikace úzzemních stattistických jed
K
dnotek (CZ – NUTS). In Sb
bírka zákonů České
r
republiky.
20
007, částka č.. 64, s. 2462‐‐2463. ISSN 1211‐1244.
1
ČSN ISO 690. Dokumenta
Č
ace ‐ Bibliogrrafické citacee : Obsah, forrma a struktu
ura. Praha :
Č
Český
normaalizační institut, 1996. 31 s.
Rozhodnutí Rady
R
R
2006/683 ze dne 15
5. září 2006, kterým se přřijímá jednaccí řád Rady.
Ú věst. L 28
Úř.
85, 16. října 2006,
2
s. 47 a násl.

3 Dokumenty organizací (firem a instiitucí)

P
PŘÍKLAD
16
V
Výkaz
zisku a ztráty, ALFA
A, a.s., Ostrava, za rok 20
009.
V
Výroční
zprávva, ALFA, a.ss., Ostrava, zaa rok 2009.
O
Organizační
ř
řád,
ALFA, a..s., Ostrava, platný od 1. září 2009.

3..4.2

Vybra
ané základ
dní termíny
y, definice a obecná pravidla
p
přři zpracová
ání
zázna
amu bibliog
grafické cittace
jednottlivé prvky see mezi sebou
u oddělují po
omocí interp
punkčních znamének. Užíívá
se . , ; :
standaardní číslo ISBN je 13‐‐ti místné (do 31. 12. 2006 bylo 10‐ti místné).
Standaardní číslo ISSSN je 8‐mi místné
m
příjmeení autora see píše velkým
mi písmeny
zdrojo
ový dokumen
nt se píše kurrzívou (názevv i podnázevv)
má‐li dokument více
v než 3 au
utory, uvedo
ou se jen tři jména a připojí se zkrattka
n
„a kol.““. Jména se oddělují
o
střed
dníkem
„aj.“ nebo
není‐lii autor znám
m, tento prvek se v záznam
mu vynechá a prvním prvvkem je náze
ev
název se zapisujee ve formě, jak je uveden v pram
meni. Překlaad lze připo
ojit
natých závorkách za názeev uvedený v prameni
v hran
vynechaná část teextu se mussí označit výýpustkou v podobě
p
tří teček, které se
o a následu
ujícího textu
u oddělují mezerou
m
(za nedokonče
ený
od přeedcházejícího
nebo zkrácený
z
texxt). Tři tečky za větou znaamenají takéé tečku za věttou.
jde‐li o jiné než prrvní vydání, uvede se čísslo nebo jinéé označení vyydání uvede
ené
v pram
meni. Označeení prvního vydání
v
lze zapsat, pokud je uvedeno v prameni
Místo vydání se zaapisuje v jazyyce originálu
u. Název státtu, provinciee, země atd. se
nit v okrouhlých závorkách. Pokud není v pram
meni uvede
eno
doporručuje dopln
místo vydání, je možno
m
uvést do záznamu „místo vydáání neznámé“ nebo zkrattku
„b. m..“ (bez místa)
není‐lii v prameni uveden
u
vydavatel, uvede
e se „vydavattel neznámý““
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afických cittací
3..4.3 Soupiis bibliogra
Ozznačení Sou
upis bibliogrrafických cittací by přessně odpovíd
dalo pouze tehdy, pokkud
byychom měli v tomto seznamu pouzze záznamy bibliograficckých citací o publikacícch,
naa které se vzttahují normyy ČSN ISO 69
90 a ČSN ISO 690‐2.
Z praktického hlediska pro
oto bude lepší a výstižn
nější používaat označení SSeznam zdro
ojů
(p
pramenů). Teento Seznam
m zdrojů bu
ude představovat soupis bibliografiických citacíí a
ob
bdobným zp
působem zp
pracované bibliografické
é záznamy dokumentů,
d
nezahrnutýých
do
o ČSN ISO 69
90 a ČSN ISO 690‐2.
V bakalářské práci
p
bude vžždy (na místtě stanovené
ém v metodice) zařazen Seznam zdro
ojů
(p
pramenů).
Seeznam je možno uspořád
dat dvojím zp
působem:
a) Pokud je so
oubor zdrojů
ů v zásadě stejného druh
hu, pak řadím
me jednotlivéé bibliograficcké
zááznamy za seebou abecedně podle prvvního písmen
ne prvního prvku.
Vííce bibliograafických citaací jednoho autora řad
díme zásadně abecedněě podle názzvu
do
okumentu. K rozlišení dvvou a více prací
p
jednoh
ho autora, vydaných ve stejném rocce,
po
oužíváme malá písmenaa abecedy (a, b, c …). Takto upravvený letopoččet se přidáává
zaa jméno auto
ora bez závo
orky. V další části citace se už rozlišo
ovací písmen
no u letopoččtu
neeopakuje. Např.: NOVÁK
K, J. 2009a. Nové
N
metodyy … , 2009. …
A užívá se s tím
mto rozlišeníím i v odkazeech, např.: (N
Novák, 2009aa, s. 120).
z
různo
orodý, pak je účelnéé uspořádatt tyto zdro
oje
b)) Pokud jee soubor zdrojů
(reeprezentovaané bibliografickými záznamy) do skupin podle drruhu dokumeentů.
Do
oporučuje see toto členěn
ní:

P
PŘÍKLAD
17
Seeznam zdrojů

M
Monografick
é publikace
‐
‐
‐
S
Seriálové
pub
blikace
‐
‐
‐
P
Právní
předpisy
‐
‐
D
Dokumenty
o
organizací,
ajj.
‐
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ní bakalářskéé práce
Informační zdrroje pro psan
‐
E
Elektronické
dokumenty
‐
‐

b
é záznamy uspořádají ab
becedně.
V rámci každé skupiny se bibliografické

3..4.4 Odka
azy
Od
dkaz slouží k identifikaci publikacee, z níž bylaa vybrána část
č
textu, parafrázovaaná
myšlenka, graafický objektt, data atd. Často
Č
je sou
učástí odkazu přesné vyymezení lokaace
v rámci zdrojo
ového dokum
mentu.
Jee nutno rozlišovat mezi pojmy citacce (bibliograafická citace)) a odkaz. C
Citace je popis
pu
ublikace pom
mocí souborru prvků (úd
dajů), dle daaných pravid
del. Odkaz jje vztah, je to
vaazba, je to propojení mezi
m
textem
m práce a příslušným
p
zdrojem, rep
prezentovanýým
bibliografickou
u citací. U některých
n
m
metod
odkazu, jak je uveedeno dále, je tato vazzba
reealizována po
omocí zkráceené, stručnéé formy citacce. Odkaz musí zajišťovaat jednoznaččné
ko
orespondováání mezi textem práce a bibliograficko
b
ou citací zdro
ojového dokkumentu.
To
oto korespon
ndování se zaajišťuje jedno
ou z následu
ujících metod
d odkazováníí:

elných odkazzů
1 Metoda číse
v
polo
ožky vzestup
pně
U aplikace tétto metody jee nutno v Sezznamu zdrojů očíslovat všechny
sh
hora dolů.

P
PŘÍKLAD
18
T a odkaz:
Text
O evaluačním
m výzkumu pojednává
p
vee své publikacci J. Hendl (3
3, s. 289‐313).
V Seznamu zd
drojů:
3 HENDL, J. Kvalitativní
3.
K
v
výzkum
… ISB
BN 80‐7367‐040‐2.

j některý zd
droj odkázán
n vícekrát, op
pakuje se po
od stejným číslem. V kulaaté
V případě, že je
záávorce je uveedeno číslo, pod
p kterým se
s zdroj nach
hází v Seznam
mu zdrojů a ččasto je účellné
uvvést i příslušn
nou stranu nebo
n
rozsah stran.
s

2 Metoda průběžných pozznámek
poznámky jssou
Naa jednotlivé dokumenty se odkazujee číslem poznámky. Číseelně řazené p
usspořádány podle pořadí jejich výskyytu v textu. Odkaz,
O
tj. prropojení texttu s příslušnou
po
oložkou v Seeznamu zdro
ojů je zde reprezentov
r
án číselnou poznámkou
u a zkrácenou
bibliografickou
u citací zdrojje, umístěnou pod čarou na stejné stránce.
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P
PŘÍKLAD
19
T a odkaz:
Text
O evaluačním
m výzkumu pojednává
p
vee své publikacci J. Hendl.4
Z
Záznam
pod čarou:
4

HENDL, J. Kvvalitativní výýzkum, s. 289
9‐313.

V Seznamu zd
drojů:
H
HENDL,
J. Kva
alitativní výzzkum … ISBN 80‐7367‐040‐2.

Jeednotlivé polložky v Seznaamu zdrojů nejsou číslovvány. Je‐li urrčitý dokumeent odkazovván
vícce než jedno
ou, pak po sobě
s
následu
ujícím odkazům jsou přid
dělována sam
mostatná číssla.
U prvního odkkazu se musí uvádět v zázznamu pod čarou
č
jméno autora, plnýý název (krom
mě
po
odnázvu) a doplněné,
d
kd
de je to možžné o číslo (čísla)
(
stráneek. Obdobněě se postupu
uje
u druhého a dalších odkkazů. Zde lzze uvést po
ouze příjmen
ní autora, sstručný náze
ev,
nu. Alternativně lze uvéést pouze přííjmení autorra, pak číslo citace (číselné
přřípadně stran
po
oznámky) u prvního
p
výskkytu a odpovíídající stránkku (stránky).
Naapř. : 15HEND
DL, cit. 4, s. 305.
3

3 Metoda uváádění prvního
o prvku (údaaje) záznamu
u a roku vyd
dání
Jd
de o metodu
u běžně užívvanou ve věd
deckých a odborných pu
ublikacích (tzv. Harvardsský
syystém). Prvn
ní prvek a rok
r vydání, případně sttrana odkazo
ovaného do
okumentu jssou
uvvedeny v kulaté závorcee. Pokud se první prvekk vyskytuje přirozeně v textu, pak se
v závorce
z
uvede rok vydání a případn
ně strana. V Seznamu zd
drojů se za p
prvním prvke
em
uvvede rok vydání.

P
PŘÍKLAD
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T a odkazyy:
Text
TTester považuje Humovu
u definici za první
p
obsahu
ující výrazné sociologickéé komponentty
(Tester, 1992
2, s. 46). To
oto rozdělen
ní sfér dále rozpracoval Montesquieeu (2003) do
d
t
teorie
dvou společenskýc
s
ch smluv.
V Seznamu zd
drojů:
MONTESQUIEU, Ch. 2003
M
3. O duchu zá
ákonů. 1. vyd
d. Dobrá Vod
da : Aleš Čen
něk, 365 s.
ISBN 80‐8647
73‐30‐9.
T
TESTER,
K. 19
992. Civil Socciety. 1st. ed. London : Ro
outledge. 18
87 p. ISBN 0‐4
415‐07516‐5
5.

3..4.5 Odka
azy a citován
ní
Přři zpracováníí bakalářské práce, zejmééna v její obecně teoretiické a metod
dologické čássti,
bu
ude student využívat řadu informaččních zdrojů.. Tato první část práce má v podstaatě
tj. situaci, kdy do prááce
ko
ompilační ch
harakter. Ab
by se studen
nt vyhnul plagiátorství,
p
přřevezme myššlenky, teorie, fakta, graffy apod. jinýých osob neb
bo organizacíí, aniž by uve
edl
au
utora, musí důsledně
d
odkkazovat na zd
droj informaací.
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ní bakalářskéé práce
Informační zdrroje pro psan
ohou nastat v zásadě tři situace z hllediska odkaazu
Přři využívání informačního zdroje mo
a jeho
j
obsahu:
1. Příslušný zd
droj byl pro
ostudován, zjištěna napřř. podobnostt s jiným praamenem, je
eho
akktuálnost, ale do práce není
n
z něj niic převzato. Pak se odkaaz na tento zdroj prove
ede
jednou ze tří shora
s
uveden
ných metod.
n
doslo
ovná část. Pak se jedná o přímé (doslovné) citováání.
2. Ze zdroje see převezme nějaká
U přímého ciitování se nesmí
n
žádnýým způsobem měnit teext. Lze ovšeem část texxtu
vyynechat a nahradit jej třeemi tečkami. Přímo citovaaný text je nutno dát do uvozovek.

P
PŘÍKLAD
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„„Po 38 letech
h činnosti sko
ončil dětský sbor Bambin
ni di Praga. Stalo
S
se tak jeen několik dn
ní
p
poté,
co se z vězení vráátil jeho dlo
ouholetý sbo
ormistr … Jeeho matka, sbormistryn
ně
B
Blanka
Kulín
nská, před posledním
p
k
koncertem
řekla:
ř
„Sborr byl strašněě poškozenýý.
Č
Částečně
za to
t mohou i novináři, že neexistuje. Neměli
N
jsmee žádné přijím
mačky, a kdyyž
n dorost, nemůže být členstvo.‘“5
není
‐ v příkladě jsou použityy normální přední a zad
dní uvozovkky a vnořenéé jednoduch
hé
(poloviční) uvvozovky. V ráámci přímého citování je
e ještě přímá řeč.
‐ číselná pozn
námka 5 vyžaaduje doplněění o zkrácen
nou bibliograafickou citacci pod čarou a
b
bibliograficko
ou citaci v Seeznamu zdro
ojů
Z
Záznam
pod čarou:
5

Konec Bamb
bini di Praga.. Týdeník Kvěěty, 2011, č. 28, s. 4.

V Seznamu zd
drojů:
K
Konec
Bambiini di Praga. Týdeník Květty, 2011, roč. 21, č. 28, s.. 4. ISSN 0862‐898X.

p
z
zdroje
nějakká informace a vyjádříí se vhodnýým
3. Pokud se využije z původního
zp
působem vlaastními slovyy (komentovváním, srovn
náním, část převzata a zbytek vlastní
úvvahy), pak see jedná o nep
přímé citování neboli parafrázování. I v tomto přřípadě je nuttno
od
dkázat na zdroj inform
mace. Nepřřímo citované‐parafrázo
ované textyy se nedávvají
do
o uvozovek.
3..4.6 Rovnice a vzorce
e v textu
Ro
ovnice a vzo
orce musí býýt zarovnányy s okrajem a od okolníh
ho textu odd
děleny zvláštní
mezerou. Jsou
u‐li vzorce veelmi krátké, mohou
m
být s mezerami na obou stran
nách začleně
ěny
do
o textu.
Jeestliže je v prráci více rovn
nic nebo vzo
orců, musí býýt identifikovvány po soběě následujícíími
číssly umístěnýými do okrou
uhlých závoreek na pravém
m konci řádku.

P
PŘÍKLAD
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y = kx + q
y = x2

(5)
(6
6)
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nice nebo vzorce
v
v texxtu musí mít
m formu: rov.
r
(1), vzo
orec (2) ne
ebo
Citované rovn
c
jazycícch.
ekkvivalenty v cizích
Jee‐li nutné zaalomit rovnice nebo vzo
orce na nássledující řádku, musí see to stát přřed
ro
ovnítkem neb
bo po znaméénku plus, míínus, krát ne
ebo děleno.

oly
Teext subkapito

AKTIVITA
A 3.1

Bibliograficcká citace

Z
Zpracujte
zázznam biblioggrafické citaci pro 1 mono
ografii a 1 seeriálovou pub
blikaci.

32
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ní bakalářskéé práce
Informační zdrroje pro psan
ZAPAMATTUJTE SI
Práce s informačními zdrroji, resp. jejjich zapracování do bakalářské prácce obsahuje 3
P
z
základní
krokky:
1 Vytvoření záznamů
z
bibliografických
h citací o přísslušných zdro
ojích
2 Vytvoření utříděného
u
soupisu (sezn
namu) těchto
o záznamů bibliografických citací
3 Zpracován
ní odkazů na
n příslušnýý zdroj (rep
prezentovan
ný bibliograffickou citaccí)
v seznamu

KONTROLNÍÍ OTÁZKY
Co jee to bibliograafická citace??
Co jee to odkaz?
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S
SHRNUTÍ
KAPITOLY
V kap
pitole je prezzentována sttručná charakteristika infformačních zzdroj.
Podrobně je rozzpracována metodika práce s inforrmačními zd
droje a jejicch
zapraacování do bakalářské
b
prráce.

STTUDIJNÍ LITEERATURA

5. ČSN ISO 690. Dokumenta
D
ace - Biblio
ografické citace : Obssah, forma a
strukttura.
Prahaa : Český noormalizační institut, 199
96. 31 s.
ČSN ISO
I 690-2. Informace a dokumenttace - Biblioografické ciitace – Část 2
: Elekktronické dokumenty
d
n
nebo
jejich části. Prahha : Český normalizačční
instituut, 2000. 222 s.
ČSN ISO 7144. Dokumentaace – Form
mální úpravaa disertací a podobnýých
dokum
mentů. Prahha: Český noormalizačníí institut, 19996. 21 s.
ČSN 01 6910. Úprava
Úp
písem
mností zpra
acovaných teextovými edditory. Prah
ha :
Českýý normalizaační institut,, 2007. 45 s.
ZBÍR
RAL, R. Příručka
P
pssaní semin
nárních a jiných vyssokoškolskýých
odborrných pracíí. Praha : Linde
L
Prahaa, akciová společnost,
s
2009. 159 s.
ISBN
N 978-80-72201-779-9.
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devzdání a obhajoba
o
bakkalářské prácce
Od

4 Odevzzdání a obhajoba bakaalářské práce
Ú
ÚVOD
Po
osledním kro
oky tvorby ba
akalářské prá
áce jsou její odevzdání a následná ob
bhajoba. Takké
těěmto fázím je
j třeba věn
novat náležittou pozornosst, neboť mo
ohou mít vliiv na úspěšn
né
ab
bsolvování va
ašeho studia
a.

CÍÍLE KAPITOLY
Y
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů budete UM
MĚT:
odevzdat bakalářsskou práci
připravit obhajobu
u bakalářské práce
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů ZÍSKÁTE:
vědom
mosti o podm
mínkách úspěěšného odevvzdání bakaláářské práce
inform
mace o průběěhu obhajoby
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů BUDETE SC
CHOPNI:
efektivvně představvit státní zku
ušební komisi bakalářskou práci
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4..1 Odevzzdání bakalářské prácce
Zp
pracovaná bakalářská
b
práce se odeevzdává ve třech exemplářích svázzaných pevnou
vaazbou v term
mínu dle orgaanizace aktuálního akade
emického ro
oku. V origináálu práce musí
býýt přiloženo CD nebo DV
VD s prací, přičemž
p
nosiič musí být popsán (jmééno a příjme
ení
au
utora, název bakalářské práce, rok odevzdání
o
práce). Mimo
oto musí student odevzd
dat
také elektroniickou verzi práce.
p
Elektrronická verze
e práce se odevzdává
o
prostřednictvvím
naahrání prácee do informaačního systéému, o čemžž musí studeent doložit p
protokol, kte
erý
od
devzdá součaasně s odevzzdáním tištěn
né verze práce. Práce mu
usí být nahráána v textové
ém
fo
ormátu MS OFFICE
O
nebo
o pdf, přičem
mž lze nahráát pouze jed
diný soubor,, který by měl
m
ob
bsahovat ko
ompletní eleektronickou verzi práce
e. Části prááce, které sstudent nem
má
k dispozici
d
v elektronické
e
b měly býýt do soub
boru nasuno
ovány. Posttup
podobě, by
od
devzdání elektronické veerze práce je uveden v příloze č. 1.
Po
o absolvován
ní obhajoby práce
p
se jedeen výtisk vrací studentovvi. Zbývající d
dva výtisky jssou
um
místěny v knihovně a arcchívu VŠP, a. s.

4..2 Hodno
ocení bakalářské práce
Od
devzdaná baakalářská práce se před
dkládá k poso
ouzení vedo
oucímu bakalářské práce
ea
op
ponentovi. Oponentem
O
bývá odbo
orník ze ško
oly nebo z praxe, kterrý je schvállen
veedoucím přříslušné kattedry. Elektronická ve
erze práce je navíc kontrolováána
an
ntiplagiátorským systém
mem Theses. Výstup z této kontro
oly mají jakk vedoucí, tak
t
op
ponent k disp
pozici.
Veedoucí bakallářské práce i oponent vypracovávaj
v
jí písemný po
osudek na konkrétní prááci.
Ho
odnotitelé see zaměřují především
p
na naplnění zadaného
z
cílle (tématu) práce, kterýý je
fo
ormulován v zadání bakaalářské prácee. Jestliže ne
ení tato podmínka splněěna nelze práci
po
ovažovat za vyhovující.
v
Dáále hodnotittelé posuzu
ují teoretické zázemí, zvolenou
z
metodiku, strrukturu prácce,
vh
hodnost pou
užitých pramenů, úroveň
ň interpretacce závěrů prráce, vlastní přínos autora,
fo
ormální úpravvu, práci s litteraturou, stylistickou úrroveň a další aspekty práce.
Ho
odnotitelé nejprve
n
rozhodnou o doporučení práce k ob
bhajobě a p
poté je prááce
klaasifikována podle
p
stupnice:
A
B
C
D
E
F
Sttudent má právo
p
seznámit se s possudkem ved
doucího bakaalářské prácce a oponen
nta
přřed konáním státní závěrečné zkoušky. Tyto possudky budou
u po zpracovvání k dispozzici
v informačním
i
m systému škkoly.

4..3 Obhajo
oba bakaláářské práce
Ob
bhájení zprracované bakalářské
b
práce je nezbytným předpoklad
dem k získáání
akkademického
o titulu bakaalář. Obhajo
oba se konáá před státn
ní zkušební komisí, kterrou
scchválí rektorr školy. Zkuššební komisii se předložží bakalářskáá práce spolu s posudke
em
veedoucího bakkalářské prácce a posudkeem oponentaa.
36
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devzdání a obhajoba
o
bakkalářské prácce
Od
Ob
bhajoba bakkalářské prácce začíná sam
motným vystoupením sttudenta, ve kterém by měl
m
seeznámit kom
misi s témateem práce, cíílem práce, metodou zp
pracování práce a závě
ěry,
kee kterým dosspěl.
Přřípravě prezeentace bakalářské prácee a její obhaajobě je potřřeba věnovaat dostatečnou
po
ozornost. Do
obře připraveenou prezenttací může býýt konečné hodnocení baakalářské prááce
zleepšeno. A naopak
n
špatn
nou nebo nepřipraveno
ou prezentaccí může být i dobrá prááce
zn
nehodnocenaa.
Přři přípravě prezentace prráce je vhod
dné si pečlivě
ě přečíst hod
dnotící posudky a připraavit
si argumenty k reakci na dotazy a připo
omínky.
p
obhaajoby bakaláářské práce je nutné představit
p
zkkušební kom
misi
Naa začátku procesu
stěžejní body bakalářské práce.
p
To znaamená seznámit je s:
témattem práce
cílem práce
postup
pem práce
výsled
dky práce.
námení by neemělo trvat déle
d než 8 minut.
Ceelé toto sezn
K větší účinno
osti vlastní obhajoby
o
je vhodné po
oužít elektronickou prezentaci pomo
ocí
daataprojektoru. Při prezentaci pomoccí dataprojektoru se použije maxim
málně 5 sním
mků
v prezentaci vytvořených
v
v PowerPo
ointu bez zvvukových do
oprovodů a efektů. Te
ext
naa snímcích byy měl být strručný, heslovvitý.
Přřípravou a ob
bsluhou dataaprojektoru je
j pověřen zaapisovatel ko
omise.
Po
o vlastním vstupu
v
studenta násled
duje diskuse
e, v rámci ktteré se stud
dent vyjadřu
uje
k dotazům
d
a připomínkáám vznesenýým v posud
dcích vedou
ucího bakaláářské práce a
op
ponenta. A taaké odpovídá na dotazy členů zkušeb
bní komise.
Přři čtení nám
mitek a dotazzů hodnotiteelů a členů komise stud
dent pozorn
ně nasloucháá a
může si dělatt poznámky. Při reakci na tyto námitky studeent vysvětlujje vlastní úh
hel
po
ohledu.
Ceelkové zhod
dnocení bakkalářské prááce provádí komise jednak na záákladě návrrhu
veedoucího prááce a oponen
nta a také po
osouzením schopností
s
sttudenta obh
hájit své názo
ory
přředkládané v práci.
Sttátní zkušební komise hodnotí
h
výkon studentaa udělením klasifikace A ‐ F. Jestliže
student svou práci neob
bhájil (obdržžel celkové hodnocení „F“), rozho
odne zkušeb
bní
ko
omise, zda sttudent předloží k obhajo
obě novou bakalářskou
b
práci na stejjné téma ne
ebo
naa zcela nové téma.
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AKTIVITA
A 4.1

Prezentace bakalářské práce

P
Připravte
si elektronickou
e
u prezentaci pro obhajob
bu bakalářskéé práce.

38
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devzdání a obhajoba
o
bakkalářské prácce
Od
ZAPAMATTUJTE SI
Při odevzdán
P
ní bakalářskéé práce je nezbytně nuttné mít na paměti
p
formální postup a
n
náležitosti.
Na obhajobu
N
u bakalářské práce se musí student ve
elmi pečlivě připravit. Ob
bhajoba můžže
z
zásadně
ovlivvnit konečnéé hodnocení bakalářské práce.
p

KONTROLNÍÍ OTÁZKY
Jakým
m způsobem
m se odevzdávvá bakalářskká práce?
Popiššte průběh obhajoby
o
bakkalářské prácce.
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S
SHRNUTÍ
KAPITOLY
Bakalářská prácce se před
dkládá k po
osouzení vedoucímu a oponentovvi
bakalářské práce.
Obháájení bakalářské prácee je nezbytným před
dpokladem pro získán
ní
akademického tittulu bakalář..
Příprravě obhajob
by bakalářskéé práce je nu
utné věnovatt dostatečnou pozornost.

STTUDIJNÍ LITEERATURA
6. Studijní a zkušební řád Vysokéé školy podnikání, a. s.
Zákon
n č. 111/1998
8 Sb. o vysokkých školách,, ve znění po
ozdějších předpisů

40
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Záávěr

Z
Závěr
Přředkládaná opora
o
poskyttuje klíčové informace
i
k úspěšnému absolvováníí bakalářskéh
ho
studia. Seznamuje studenty s obecným postupe
em výzkumn
né práce, ap
plikovatelným
naa zpracování bakalářské práce. Obsahuje základn
ní informacee pro práci s informačním
mi
zd
droji.
Sttudijní oporaa vysvětluje postup odeevzdání bakaalářské prácce a základn
ní principy je
ejí
ússpěšné obhajjoby u státníí závěrečné zkoušky.
z
Auto
oři

41

modulu bakaláářská práce a praxe

P
Použitá
l
literatu
ra a další zdroje
1. ČSN ISO 690
0. Dokumenttace ‐ Biblioggrafické citacce : Obsah, fo
orma a strukktura.
Prraha : Český normalizační institut, 1996. 31 s.

0‐2. Informace a dokumeentace ‐ Bibliografické cittace – Část 2 : Elektroniccké
2. ČSN ISO 690
do
okumenty neebo jejich čássti. Praha : Český
Č
normallizační institu
ut, 2000. 22 s.

144. Dokumeentace – Formální úpravva disertací a podobnýcch dokumentů.
3. ČSN ISO 71
n
í institut, 199
96. 21 s.
Prraha: Český normalizační

910. Úprava písemnostíí zpracovanýých textovým
mi editory. Praha : Česský
4. ČSN 01 69
no
ormalizační institut, 2007
7. 45 s.

ědy. Druhé vydání.
v
Prah
ha : FILOSOFIA,
5. FAJKUS, B. Současná fillosofie a meetodologie vě
20
003. ISBN 80‐7007‐170‐2
2.

v
: Záákladní meto
ody a aplikace. 1. vyd. P
Praha : Porttál,
6. HENDL, J. Kvalitativní výzkum
005. ISBN 80‐7367‐040‐2
2.
20

O, M. Metod
dy a technikky podnikán
ní : Průvodcee studiem pro
p
7. JÜNGER, J..; MICHALKO
ko
ombinovanou formu stud
dia. Ostrava : Vysoká ško
ola podnikáníí, a.s., 2004.

8. OCHRANA , F. Metodolo
ogie vědy : Úvod
Ú
do prob
blému. 1. vyd
d. Praha : Karolinum, 201
10.
ISBN 978‐80‐2
246‐1609‐4.

9. PSTRUŽINA
A, K. Svět pozznávání : K filozofickým
f
základům ko
ognitivní věd
dy. 1. autorsské
vyydání . Olomo
ouc : Nakladatelství OLO
OMOUC, 1998
8. ISBN 80‐7182‐074‐1.

0. PRÁŠEK, F.; ZAPLETALO
OVÁ, Š. Bakaalářský seminář. Ostravaa : Vysoká škkola podnikáání,
10
20
007. 37 s. ISB
BN 80‐86764
4‐61‐3.

1. Studijní a zkušební
z
řád
d Vysoké školly podnikání,, a. s.
11

2. Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,
š
ve znění
z
pozdějšších předpisů
ů
12

42
2

oužitá literattura a další zd
droje
Po
13
3. ZBÍRAL, R.
R Příručka psaní
p
semináárních a jinýých vysokoškkolských odborných praací.
Prraha : Linde Praha,
P
akciovvá společnosst, 2009. 159
9 s. ISBN 978‐80‐7201‐77
79‐9.

43

modulu bakaláářská práce a praxe

Seznam příloh
ostup odevzd
dávání elektronické verze BP nebo DP
Přříloha č. 1: Po

44
4

h
Seeznam příloh
Přříloha č. 1

Postup od
devzdáváání elektrronické verze
v
BP nebo DP
P
ntky, vážení studenti,
Váážené studen
Naaše škola se připojila do
o programu Theses
T
na odhalování plagiátů. Z tohoto faktu pro
p
váás bude vyplýývat povinno
ost nahrát vaaši BP nebo DP
D v elektron
nické verzi do
o systému ISSIS.
Do
o systému see nahraje pouze jeden so
oubor ve form
mátu MS Offfice nebo pdff.

h je přehledn
ně znázorněn
n postup:
Naa následujícíích obrázcích
1. Klikněěte na „Studium“ (viz. Ob
br. 1).
2. Násled
dně otevřetee záložku „Záávěrečná prááce“.
3. Pomocí tlačítka „P
Procházet“ naahrajte soub
bor s bakalářskou nebo diplomovou
prací.
o „Uložit“.
4. Pro uložení kliknětte na tlačítko

Obr. 1

V tuto chvíli jeeště stále mů
ůžete práci měnit,
m
smazat, nahrát zno
ovu apod.

45

modulu bakaláářská práce a praxe
onečnou plattností odevzzdat, proveď
ďte prosím n
následující krrok
Ažž budete chttít práci s ko
(viz. Obr. 2):
5. Klikněěte na „Odsouhlasit koneečnou verzi práce“.
p

Obr. 2

6. Systém
m se vás zeptá, zda opravvdu chcete práci
p
odsouhlasit. Po klikn
nutí na „OK““
již neb
budete mocii s prací provvádět žádné úpravy (Obrr. 3).

Obr. 3
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7. Posled
dním krokem
m je vytištěníí protokolu. Pomocí
P
tlačíttka „Tisk pro
otokolu
o odevvzdání prácee“ vytisknětee protokol, po
odepište jej a doneste jeej sebou při
odevzzdání tištěné
é verze práce
e (Obr. 4).

Obr. 4
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