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Ú
Úvod
Přředložená sttudijní opora
a je důležito
ou pomůcko
ou pro studeenty kombin
nované form
my
ba
akalářského studia 3. roččníku na Vyso
oké škole pod
dnikání, a. s..
Jej
ejí hlavním úkolem
ú
je pomoci studen
ntům zahájitt proces tvorrby bakalářskké, předevšíím
výýběrem vhod
dného témattu a cíle bakkalářské práce a objasniit studentům
m provázano
ost
zvvoleného tém
matu na odbo
ornou praxi.
Dá
ále budou sttudenti sezná
ámeni se zássadami pro vypracování
v
b
bakalářské
p
práce, a to ja
ak
po
o stránce věccné a formáln
ní.
Do
održení uved
dených postu
upů a zásad
d může význ
namným způ
ůsobem ovlivvnit výsledno
ou
kvvalitu bakalá
ářské práce.

Auto
oři

4

VÝÝSTUPY Z UČ
ČENÍ

V
VÝSTUPY
Y Z UČENÍ
Po
o úspěšném absolvován
ní modulu budou studenti schopni kvalitně zprracovat návrrh
zaadání bakaláářské práce ve vazbě na odbornou praxi. Budou
B
schopni efektivn
ně
ko
omunikovat s vedoucím bakalářské práce. Osvo
ojí si pravid
dla a zásadyy pro věcné i
fo
ormální zpraccování bakaláářské práce.
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1 Odbo
orná praxe, zadáání bakalářské práce
Ú
ÚVOD
Výýznamným a také závěěrečným kro
okem Vašeh
ho studia jee zpracován
ní a následn
né
ob
bhájení baka
alářské prácee. V této ka
apitole bude objasněna tvorba zadá
ání bakalářskké
prráce, jehož kvalitní zprracování je důležitým předpokladem
p
m pro vytvvoření kvalittní
kvvalifikační prráce. Bude ta
aké vysvětleena souvislosst mezi baka
alářskou praccí a odborno
ou
prraxí a pravidlla pro absolvvování odborrné praxe na VŠP, a. s.

CÍÍLE KAPITOLY
Y
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů budete UM
MĚT:
vypraccovat zadáníí bakalářské práce
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů ZÍSKÁTE:
znalossti o zásadách odborné praxe
p
znalossti o pravidleech pro tvorb
bu zadání bakalářské prácce
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů BUDETE SC
CHOPNI:
pocho
opit význam odborné
o
praxe v souvislo
osti s bakalářřskou prací
vhodn
ně si zvolit tééma a definovat cíl práce

6
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1..1 Odborrná praxe
Needílnou souččástí bakalářsského studiaa na Vysoké škole
š
podnikkání, a. s. je o
odborná praxxe,
ktterá se realizuje podle náásledujících zásad:
z
u praxi v odborných činnostech
č
v oblasti, v níž
1. Student vykonává odbornou
ovává téma bakalářské
b
p
práce.
zpraco
2. Odborrnou praxi absolvuje student v rozsahu 25 dnů v období od 1. 10.
1
(5. sem
mestr) do 30
0. 3. (6. sem
mestr) v návaaznosti na tééma své bakkalářské praxxe.
Dobu nástupu a ukončení prraxe si volí student pod
dle potřeby,, přičemž ne
ení
nutná ani podmínka souvislého absolvován
ní praxe.
3. V závislosti na po
ostavení stud
denta komb
binovaného studia
s
na trrhu práce jssou
osti pro realiizaci praxe tyyto:
možno
a. student v zaměstnaneeckém pomě
ěru může vyykonat praxi na pracoviišti
své orgaanizace, ressp. na praacovišti jinéé organizacce v závislo
osti
na řešeném tématu baakalářské prááce,
‐ podnikatelé vykon
nají praxi na pracoviššti v závislo
osti
b. studenti
na řešeném tématu baakalářské prááce,
r
na ro
odičovské do
ovolené apod.)
c. ostatní studenti (nezaaměstnaní, rodiče
vykonají praxi
p
v organizaci, kde řešší téma své bakalářské
b
práce.
4. Pracovviště pro praaxi si studentti zajišťují sam
mi.
5. Praxe je v zásadě bezplatná.
b
běhu praxe si
s student veede deník.
6. O průb
O vykonání odborné
o
praaxe si studeent v zaměsstnaneckém poměru zaajistí potvrze
ení
(P
Příloha č. 4) a student – podnikatel
p
si připraví česttné prohlášeení (Příloha č. 5).

1..2 Výběr tématu baakalářské práce
p
V bakalářské práci
p
se ověřřují znalosti a dovednossti studenta, které získall během svého
studia, a jeho schopnosti využívat je při
p řešení ko
onkrétního problému
p
stu
udijního oboru.
Baakalářskou prací
p
studen
nt prokazujee, že je schopen komplexně řešit a prezentovvat
(jaak ústně, taak písemně)) zadaný prroblém a obhájit
o
své vlastní přísstupy k řeše
ení
prroblému.
Prrvním krokem
m ke zpracovvání bakalářsské práce je pečlivý výběěr vhodného tématu prácce.
Tééma musí odpovídat stu
udovanému oboru studenta. Okruh
hy bakalářskkých prací jssou
zvveřejněna jeednotlivými katedrami na
n interneto
ových stránkkách školy. Student mů
ůže
tééma bakalářsské práce takké navrhnoutt sám.
Sttudent předloží návrh zadání bakalářřské práce zvvolenému veedoucímu neejpozději do 14
dn
nů po prvním
m semináři k problematiice bakalářskké práce v 5.
5 semestru. Student mů
ůže
svvůj návrh předložit zvoleenému vedo
oucímu i pře
ed konáním tohoto sem
mináře. Způssob
vyypracování zaadání je uved
den v násled
dující subkapitole.
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1..3 Vypraccování zad
dání bakaláářské práce
e
nta
Zaadání bakaláářské práce je oficiálníí dokument, který na základě návvrhu studen
vyypracovává vyučující baakalářského semináře ve
v spoluprááci s vedoucím bakalářsské
prráce.
Po
ovinností stu
udenta je oslovit zvolenéého vedoucíího bakalářské práce s jiiž připravenýým
náávrhem zadáání. Zadání baakalářské prááce obsahuje
e:
název vysoké školyy,
studijn
ní program a studijní obo
or,
jméno
o studenta a jeho studijníí skupinu,
jméno
o vedoucího práce včetněě akademických titulů,
název práce v českkém jazyce,
název práce v anglickém jazycee,
cíl bakkalářské prácce,
základ
dní prameny (3 klíčové monografické
m
publikace),
datum
m odevzdání práce,
datum
m zadání prácce,
podpiss vedoucího katedry,
podpiss rektora.
Po
o výběru téématu bakalářské prácee musí stud
dent vymeziit cíl práce.. Cíl práce se
stanovuje jako problém, který má být
b řešen ne
ebo splněn. Z cíle prácee by mělo být
b
paatrné, kam a jakým způssobem chce student v ráámci práce dospět.
d
Cíl p
práce musí mít
m
student na paměti při všecch etapách psaní
p
bakalářřské práce.
p
ní a obháje
ení
Přřesné vymezení cíle jee nutnou podmínkou
pro úspěšné zpracován
baakalářské práce. Cíl prácce musí býtt přesně a jaasně formulován. Takto
o stanovený cíl
prráce umožňu
uje jeho rychlejší, přehled
dnější a snazší naplnění.
Cííl práce by měl být pro
o studenta realizovateln
ný. Student by měl přeedevším zváážit
do
ostatek relevvantních info
ormačních zd
drojů pro řešení zvolenéh
ho problému.
Přři formulaci cíle je rozho
odující spolupráce studenta se zvoleeným vedouccím bakalářsské
prráce.
Sttudent požádá (zpravidlla e‐mailem) vedoucího
o bakalářskéé práce, abyy zaslal zadáání
elektronicky vyučujícímu
v
b
bakalářského
o semináře.
hu příslušnýým
Náásledně zajistí vyučujíccí bakalářskkého seminááře odsouhllasení návrh
veedoucím katedry a příprravu zadání bakalářských
h prací s pod
dpisem rekto
ora tak, aby je
mohl předat studentům naa prvním sem
mináři v letníím semestru
u.

PŘÍKLA
AD 1
Příklad cíle: „V návaznossti na teoretticko‐metodologická výcchodiska zprracovat návrrh
P
p
preventivních
h opatření pro zmírnění dopadu rizikk úvěrového financování.
f
“
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AKTIVITA
A 1.1

Zadání bakaalářské práce

ZZvolte si tém
ma a formulu
ujte cíl bakallářské práce. Vypracujtee návrh zadáání bakalářskké
p
práce
pro konzultaci s vedoucím prácce.

ZAPAMATTUJTE SI
ZZadání bakalářské práce podepsané rektorem je oficiální dokkument, jeho
ož zpracován
ní
m studentt věnovat náležitou pozornost a řídit se pravidly VŠP,
musí
V a. s.

KONTROLNÍÍ OTÁZKY
Jaká jsou pravidla pro realizaci odborné praxe na Vysoké ško
ole podnikán
ní,
a. s.??
Co vyyjadřuje cíl bakalářské
b
prráce?

S
SHRNUTÍ
KAPITOLY
Zpraccování a obh
hájení bakaláářské práce je
e závěrečným
m krokem Vaašeho studia.
Předpokladem ke kvalitnímu
u zpracování a následnéému obhájení bakalářskké
d
cííle práce.
prácee je uvážlivá volba témattu a pečlivé definování

STTUDIJNÍ LITEERATURA
1. ZBÍRA
AL, R. Příručka
a psaní semiinárních a jin
ných vysokoškkolských odb
borných praccí.
Praha : Linde Prah
ha, akciová sp
polečnost, 20
009. 159 s. ISSBN 978‐80‐7201‐779‐9.
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2 Zásad
dy pro vypracovvání bakkalářské
é práce
Ú
ÚVOD
V této kapitolee získají stud
denti inform
mace o uspořřádání bakallářské prácee, její formállní
úp
pravě a meto
odice zpracovvání.

CÍÍLE KAPITOLY
Y
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů budete UM
MĚT:
komu
unikovat se zvoleným ved
doucím bakalářské prácee
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů ZÍSKÁTE:
základ
dní znalosti o požadavcích
h na formáln
ní úpravu prááce
znalossti o metodicce zpracován
ní práce
Po
o prostudová
ání této kapiitoly a vypra
acování úkollů BUDETE SC
CHOPNI:
vytvořřit osnovu baakalářské prááce
pracovvat se strukturou a hlavn
ními částmi práce
p

10
0

Záásady pro vyp
pracování baakalářské prááce

2..1 Uspořáádání bakaalářské prááce
Baakalářská prááce se odevzzdává ve třecch výtiscích svázaných peevnou vazbou
u.
Naa vnitřní sttranu zadní desky origginálu se student přileepí CD neb
bo DVD no
osič
prací v elekktronické po
s bakalářskou
b
odobě, ulože
enou v aplikkaci MS OFFFICE nebo pdf.
Naa CD nebo DVD
D (případn
ně i na jejich obálce) bud
de napsáno jméno a příjm
mení studenta,
ro
ok vyhotoven
ní a název bakalářské prááce.
Ro
ozsah bakaláářské práce jee cca 40 stran jednostran
nného tisku formátu
f
A4. Barva desekk je
přředepsána neebo je dána zvyklostí ško
oly. V případě
ě VŠP, a. s. jssou určeny m
modré desky se
střříbrným potiskem. Odstíín modré baarvy je stano
oven následo
ovně: CMYK 0/0/0/65; RG
GB
0//77/109; HEX
X 004D6D; Oracal
O
051.
Baakalářská prááce má určittou strukturu, která mussí být dodržeena. Následu
ující text uváádí
čáásti bakalářskké práce v taakovém pořadí, v jakém musí
m být v prráci svázány.
Přední deska s názzvem školy, vyznačením „Bakalářskáá práce“, rokkem odevzdáání
dla školy (OSSTRAVA) a jm
ménem studeenta (Příloha č. 1).
práce a místem síd
První list
l je prázdn
ný.
Titulníí list bakalářřské práce obsahuje
o
náázev školy, studijní
s
proggram a studiijní
obor, označení „B
Bakalářská prráce“, plný název
n
práce v češtině, jm
méno studenta,
o vedoucího bakalářské práce
p
a akademický rok odevzdání
o
prráce (Přílohaa č.
jméno
2).
Zadán
ní bakalářskéé práce – do jednoho vyh
hotovení se váže origináál, do ostatníích
vyhoto
ovení se váže kopie zadáání. Bez zadáání podepsaného rektoreem školy nelze
práci odevzdat.
o
Prohláášení autoraa bakalářskéé práce o respektován
ní příslušnýcch ustanove
ení
zákona č. 111/199
98 Sb. o vyso
okých školách
h a zákona č.
č 121/2000 SSb. autorského
ňování a užití bakalářskké práce a samostatnéém zpracováání
zákona o zveřejň
bakaláářské práce studentem.. Tímto prohlášením see student hllásí k autorsství
své baakalářské prááce.
Prohláášení musí být
b podepsán
no vlastnoru
učním podpissem studentta (celé jmén
no,
ne parrafa) modrou
u barvou s daatem odevzd
dání bakalářsské práce. (P
Příloha č. 3).
Poděkkování vedou
ucímu popř. jiným osobáám může býtt umístěno n
na tomto mísstě
na sam
mostatném listu. Poděko
ování není po
ovinné.
Obsah
h bakalářské práce zahrn
nuje seznam všech číslovvaných kapito
ol a podkapitol
včetněě odkazů na čísla stran. Do
D obsahu se nezahrnujíí výše uvedeené části prácce,
tj. zad
dání práce, prohlášení
p
au
utora, popř. poděkováníí. Obsah musí být upravven
do přeehledné podoby.
Hlavníí textová část práce začčíná úvodem
m, pokračuje jednotlivým
mi kapitolami a
končí závěrem.
s
prácce. Předcho
ozí listy nejssou započte
eny
Úvod je první oččíslovanou stranou
do pořřadí. Úvod obsahuje zdůvodnění významu charakteristtiku řešené
ého
probléému, rozpraccování cíle práce,
p
genezzi a význam řešeného téématu, struččné
předsttavení organ
nizace, ve ktteré bude prroblematika řešena, a výýčet zvolenýých
metod
d, popř. výzkkumnou otázku a odpově
ěď na ni form
mou hypotéz..
Text bakalářské
b
p
práce
se člen
ní do kapito
ol a podkapittol. Vlastní ttext kapitol se
člení do
d odstavců.. Bakalářská práce se dě
ělí do dvou částí, a to n
na teoreticko
ou‐
11
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metod
dologickou část
č
a prakktickou (apliikační) část.. Pravidlem by mělo být
b
dodržeení vyváženýých proporcí mezi hlavním
mi částmi práce v počtu stran.
Návrhy a doporu
učení formulluje studentt na základěě informací z teoretické
é a
praktické části.
bsahuje chaarakteristiku celé bakaalářské prácce,
Závěr bakalářskéé práce ob
dnocení napln
nění cíle, pro
oblémy při zp
pracování, zd
důraznění výýsledků práce
ea
vyhod
jejich přidanou ho
odnotu.
Anotace bakalářsské práce obsahuje
o
strručnou charrakteristiku obsahu prááce
v rozsaahu několikaa řádek textu
u. Anotace je
e obvykle v rozsahu 8 až 10 řádků texxtu
s popisem obsahu
u bakalářské práce a s dů
ůrazem na do
osažené výsledky. Anotaace
m nebo slovvenském jazzyce a také cizojazyčněě (v anglické
ém
se uvádí v českém
jazycee, německém
m jazyce ap
pod.). Stude
enti mají možnost
m
pro
ovést kontro
olu
cizojazzyčné verze anotace. Úplnou
Ú
anotaci v české i cizojazyčné verzi zašlou
studen
nti e‐mailem
m vedoucímu katedry cizícch jazyků.
V sezn
namu zdrojů (pramenů) se
s uvádí veškkeré publikacce a dokumeenty, které byyly
použitty k vypracovvání práce.
Seznam použitých zkratek.
Seznam grafických objektů v bakalářské práci. Student uvede seznam grafů,
tabuleek a obrázků s uvedením strany, na které se nachází.
Seznam příloh obssahuje seznaam názvu přííloh, které jssou samostatně očíslovaané
mi.
arabskkými číslicem
Přílohy obsahují rozsáhlejší
r
grafické práce, obrázky, tabulky, fotografie a daalší
práce,, které nemohly být zařřazeny do te
extu. Přílohyy se nepočítají do rozsahu
práce.. Přílohy mohou být v do
okumentu svvázány (poto
om mají stejný formát jaako
text práce), mohou být připojeeny volně, mohou
m
být um
místěny do kkapsy na vnitřní
n
při velkém rozsaahu mohou
u být svázáány
straněě zadní dessky vazby nebo
do sam
mostatného svazku.

2..2 Formáální úpravaa bakalářskké práce
Baakalářská práce je hodn
nocena jak z hlediska ob
bsahového, tak
t z hlediskka formálníh
ho.
Ho
odnotí se, zd
da práce obsahuje předepsané náležiitosti, jak jso
ou dodržován
na typograficcká
prravidla, pravo
opisná pravidla, pravidla funkční a hlediska estettická.

2..2.1 Rozvržení strán
nek
Baakalářská prááce musí býtt vypracován
na na formáttu A4 bílé baarvy o rozsah
hu asi 40 straan,
přři tisku na jed
dné straně listu. Všechnyy listy jsou zp
pravidla z téh
hož druhu paapíru.
Urrčený typ píssma pro bakalářskou prááci je Times New
N Roman o velikosti 12
2 bodů.
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pracování baakalářské prááce
Řáádkování texxtu je přesn
né s výškou 22
2 bodů, cožž zaručuje právě
p
30 řádků na stránkku.
To
oto řádkování lze v proggramu Word
d nastavit pomocí poslo
oupnosti příkkazů Možno
osti
řáádkování – Přřesně – Výškka 22 bodů.
Zaarovnání texxtu je obousttranné.
Okkraje stránkky jsou stan
noveny na 3 cm. Přiče
emž levý okkraj z důvodu vazby bude
přředdefinovan
ný na 3,5 cm.
Čííslování stra
an je prováděno arabskýými čísly dolle vpravo. První číslovan
nou stranou je
kaapitola „Úvod“. Posledníí číslovanou stranou bud
de „Seznam příloh“. Jednotlivé přílo
ohy
bu
udou mít svvé vlastní samostatné číslování. Čííslování stráánek příloh je provádě
ěno
saamostatně.
Zvvýraznění čáásti textu se provádí tuččně, kurzívou
u, tučnou ku
urzívou nebo
o proloženíím
(n
nikoliv vkládááním mezer mezi písmen
na). Zvýrazně
ění textu pod
dtržením se nedoporuču
uje,
jelikož podtržeený text je v současné do
obě vnímán jako
j
hyperteextový odkaz.
Po
oznámky pod čarou a vyysvětlivky see do textu prráce umístí pomocí
p
symb
bolu odkazu1 a
přříslušná pozn
námka se steejným symbolem se uve
ede ve spodn
ní části strán
nky. Poznám
mky
po
od čarou a vysvětlivky
v
lzze odlišit od ostatního te
extu menším
m písmem, a to Times Ne
ew
Ro
oman 10 bod
dů.

2..2.2

Členě
ění textu

dkapitol. Hlaavní kapitolyy začínají vžždy
Teext bakalářské práce see člení do kaapitol a pod
naa nové stránce. Text pod
d názvem hlaavní kapitolyy je oddělen 2 prázdným
mi řádky. Názzev
po
odkapitoly nižší
n
úrovně je oddělen od předchozzího i násled
dujícího texttu 1 prázdnýým
řáádkem. Názeev podkapito
oly 3. úrovn
ně je od pře
edchozího teextu oddělen 1 prázdnýým
řáádkem, ale od
o následujíccího textu see neodděluje. Členění teextu se dop
poručuje pou
uze
do
o třetí úrovně.
Teext kapitol se člení do odstavců.
o
Prvvní řádek od
dstavce začín
ná od levé svvislice nebo se
od
d ní odráží. V textu bakaalářské prácee je vhodné odsazení
o
prvního řádku o
odstavce 1 ažž 2
cm
m.
Vššechny kapittoly a podkaapitoly v prááci se průbě
ěžně číslují podle
p
desettinného třídě
ění
arrabskými číslicemi. Výjim
mku tvoří kaapitola Úvod
d, Závěr, An
notace, Sezn
nam literatury,
Seeznam zkrateek, Seznam příloh.
p
Tyto kapitoly
k
nejso
ou očíslován
ny.
Děělení slov v textu bakalářřské práce see nedoporučuje.

PŘÍKLA
AD 2

Ú
Úvod
1 Marketin
1.
ngové prosttředí
1.1. Maarketingovéé makroproostředí
1.2. Maarketingovéé mezoprosttředí – trh
1.2.11. Měření trhu
1.2.22. Subjektty trhu
Z
Závěr
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p
Interpunkční a další znaméénka v textu bakalářské práce:
bez
Teečka, čárka, dvojtečka, středník, otazzník, vykřičník, tři tečky se píší těsněě za slovo (b
mezery) a za nimi
n následujje mezera.
v
píší ke slovu a vně se píše mezzera. Dává‐li se do uvozo
ovek celá věta,
Uvvozovky se vždy
sáází se tečka uvnitř
u
uvozovek. V českéém textu se používá uvozovek „ukázzka“, »ukázkaa«.
V celé práci byy mělo být po
oužito jedno
oho typu uvo
ozovek.
dy přisazují ke
k slovu a vn
ně se píše mezera,
m
(mezzera). Textovvý editor nab
bízí
Záávorky se vžd
rů
ůzné typy závvorek (), [], {}}. Není přípustné místo závorek použžívat lomítek /text/.
Sp
pojovník „‐„ je kratší a používá se k dělení slo
ov a jako sp
pojovací znaménko. Kole
em
sp
pojovníku se nesázejí mezery, například ping‐pong, máme‐li apod.
a
Po
omlčka „ – „je delší a koleem ní se vkláádají mezeryy. Naznačuje větší přestávvku v řeči a má
m
výýznam čárky..
Od
dsuvník, také apostrof se přisazuje těsně
t
ke slovvu, uprostřeed slova se ssází bez mezer,
naapříklad ´96, sek´sebou, l´Humanité.
l

2..2.3

Obrázzky, grafy, tabulky
t

brázky, grafyy a tabulky slouží
s
k přehlednému a názornému
n
z
zpracování
ččíselných údaajů
Ob
v bakalářské práci.
p
Jsou významným
v
prostředkem
m k poznání různých sou
uvislostí. Poččet
ob
brázků, grafů
ů a tabulek v bakalářskéé práci by mělo
m
odpovíd
dat potřebám
m práce. Vollba
tyypu grafu závvisí na použittých grafických prostředccích a na účeelu zpracován
ní grafu.
Prro názorné zobrazení dané skuteečnosti grafiickým objekktem (obrázzkem, grafe
em,
tabulkou) je nutné
n
doplnitt grafický ob
bjekt pomocn
nými prostřeedky – popissy. Mezi popisy
paatří:
v přípaadě grafu: nadpis grafu (umístěn nad grafem
m), název os grafu, popř.
poznámky nebo leegenda grafu
u,
v přípaadě tabulkyy: název taabulky (umíístěn nad tabulkou),
t
n
název sloup
pců
(hlaviččka), název řádků (legend
da), popř. po
oznámky,
Kaaždý grafickký objekt musí
m
mít uveedený zdrojj (obvykle je
j uveden p
pod grafickýým
ob
bjektem), ze kterého byl tento objektt použit. I v případě
p
grafických objekktů, které auttor
baakalářské prááce sám vytvvořil například na základ
dě výsledků výzkumu, jee nutné doplnit
zd
droj, např.: zd
droj: vlastní zpracování; zdroj: autor..
Čííslování tab
bulek, grafů a obrázků
ů zahrnuje číslo hlavní kapitoly (1. kapito
ola,
2. kapitola…), ve které se objekt nach
hází a pořado
ové číslo dan
ného typu o
objektu v urččité
kaapitole. Zvláášť se číslujje řada tab
bulek, zvlášťť řada grafů
ů a zvlášť řada obrázkků.
Zaa číselným ozznačením mu
usí následovvat název graafického objeektu. Číslo a název se uváádí
naad grafickým
m objektem.

PŘÍKLA
AD 3
TTabulka, kterrá se nachází v kapitole č.
č 3 a je v tétto kapitole první,
p
bude m
mít číslo: Tab
b.
č 3.1 Seznam
č.
m produktů. Druhý graf v kapitole č. 3 bude mít čííslo: Graf č. 3
3.2 Využívan
né
z
zdroje.
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2..2.4 Zásad
dy jazykové
ého stylu prráce
Jazykový styl bakalářské práce by měl
m být odbo
orný. Tento styl je typiccký stručnosstí,
přřesností a používáním
p
t
terminologie
e příslušnéh
ho vědního oboru. Časttou chybou je
zb
bytečné složité a „šroubo
ované“ vyjadřování nebo naopak pou
užívání hovorrového stylu.
Baakalářská prááce by neměěla obsahovaat nadměrná nebo zbyteččná cizí slovaa. Používat cizí
c
slo
ova je vhodn
né v těchto případech:
p
pro cizzí slovo není rovnocennýý výraz v češttině,
jde o obecně
o
znám
mý, často pou
užívaný výraz,
výraz se stal speciáálním termín
nem v určitém
m oboru
Baakalářská prááce se píše neosobní form
mou, pomocí třetí osoby.

PŘÍKLA
AD 4
P
Příklad
neoso
obního způso
obu vyjadřovvání:
„„Předcházejíccí text se věnoval
v
anaalýze součassné situace v podniku. V následující
k
kapitole
bud
de proveden
na syntéza získaných poznatků,
p
na jejímž záákladě budo
ou
n
navržena
opaatření k zefektivnění zkou
umaných pro
ocesů.“

2..2.5 Zpraccování baka
alářské prá
áce v cizím jazyce
j
Zp
pracování baakalářské prááce v cizím jazyce
j
je mo
ožné v případ
dě, že je přííslušný studiijní
prrogram a stu
udijní obor pro výuku v daném
d
jazyce
e akreditován. Podmínkyy pro zadáváání,
vyypracování a odevzdání bakalářské práce jsou stejné jako podmínky p
pro bakalářsské
prráce v českém
m jazyce.
Po
osudek vedo
oucího práce a oponen
ntský posudek jsou zprracovány v ččeském jazycce.
Ob
bhajoba bakalářské práce je vedena v českém jazzyce.

2..3 Metod
dika zpraco
ování bakaalářské prááce
Metodika zprracování bakalářské prááce předstaavuje nalezeení vhodnéh
M
ho pracovníího
po
ostupu při zp
pracování zad
daného témaatu práce.

2..3.1 Práce
e s informacemi
Záákladním přeedpokladem pro psaní bakalářské
b
práce je zvlád
dnutí práce s informacem
mi,
ktterou si studeent osvojuje během celéého studia.
Baakalářská prááce má prokáázat u absolvventa vysoké
é školy jeho připravenostt k samostattné
prráci a prokázat, že se sttudent seznáámil s odborrnou literatu
urou a je schopen jí jassně
ap
plikovat při řešení konkréétního probléému.
K první orienttaci ve studované problematice si student vyb
bírá literaturru samostattně
neebo s pomoccí vedoucího bakalářské práce. Při po
ostupném seeznamování s literaturou
u si
student stanovené téma zužuje a zpřesňuje.
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va bakalářsské práce
2..3.2 Osnov
Po
o důkladném
m prostudovvání vybranéé odborné literatury
l
student zpraccovává osno
ovu
prráce ve spo
olupráci s veedoucím bakkalářské prááce. Osnověě práce je ttřeba věnovvat
mimořádnou pozornost, především
m promyslett náplň a vzájemnou
u provázano
ost
jednotlivých kapitol. Během vypracováání osnovy práce je důležžité mít neusstále na paměti
cíll bakalářské práce.

2..3.3 Psaníí textu baka
alářské prá
áce
Po
o vypracován
ní konečné osnovy
o
prácee a jejího prrojednání s vedoucím
v
bakalářské prááce
student přistu
upuje k samo
otnému psan
ní textu. V průběhu psan
ní celé prácee student musí
mít na pamětti CÍL PRÁCE. Práce by měla
m
logicky gradovat. Na
N začátku p
práce by si měl
m
student vymeezit přesnou
u linii prácee tak, aby v průběhu psaní
p
jednotlivých kapitol
neezabíhal do slepých
s
odbo
oček nesouviisejících s tém
matem prácee.
Sttudent v prů
ůběhu zpraccování bakalářské práce
e konzultujee svůj postu
up s vedouccím
baakalářské prááce.
V průběhu psaaní práce stu
udent zjišťuje, jaký je so
oučasný stavv řešení prob
blému, kterýý je
přředmětem práce, a to
t vyhledávváním informací zejmééna v odborné literatu
uře
a na internetu
u. Student sttuduje všechny dostupné
é prameny, ze
z kterých ččerpá potřeb
bné
informace týýkající se řešeného tématu. Zjištěným teoretickým
m poznatků
ům
a východiskům
v
m je věnována první čásst práce – teoretická
t
čáást. Tato část je převážžně
ko
ompilační a v textu jsou
u časté odkkazy na pou
užité prameny. Studentt by měl naajít
a porovnat příístupy různýcch autorů k řešené
ř
probllematice.
né vlastním výzkumem
m, tabulkami, grafy ne
ebo
Prraktické výssledky vhodně doplněn
prraktickými přříklady jsou náplní druhéé – praktické
é – části prááce. Tato čásst má aplikačční
ch
harakter.
Naa základě po
oznatků z teeoretické čássti a výsledkků z praktickké části stud
dent formulu
uje
svvé návrhy a doporučení
d
p řešení zjišštěných situaací.
pro
V závěru stud
dent provádí shrnutí ceelé práce vzhledem ke stanovenému cíli prácce.
Sh
hrnuje zde celý postup práce
p
a uvád
dí nejvýznam
mnější závěry a doporuččení. Na tom
mto
místě je možn
né nastínit problémy, se kterými se student v prrůběhu zpraccovávání prááce
seetkal. Také je možné zd
de nastínit další
d
problém
my souvisejíccí s tématem
m, které by se
mohly v budou
ucnu zkoumaat.
d dílčích částí, musí tvo
ořit kompakttní celek, kte
erý
Aččkoliv je bakkalářská prácce členěna do
sleeduje splněn
ní cíle práce.

2..4 Pravid
dla pro zveřřejnění bakalářské práce
p
Naa Vysoké ško
ole podnikán
ní, a. s. zůstávvají dvě vyho
otovení bakaalářské prácee, z nichž jedno
je zpřístupněn
no v knihovněě VŠP, a.s. a druhé vyhottovení je uložženo v archívvu VŠP, a. s.
Baakalářská prááce musí býtt nejméně 5 dnů
d před konáním obhajjoby zveřejněěna k nahlíže
ení
veeřejnosti. Každý si můžee ze zveřejněěné práce pořizovat
p
na své nákladyy výpisy, opisy
neebo rozmno
oženiny. Odevzdáním bakalářské
b
práce
p
autor souhlasí see zveřejněním
svvé práce bez ohledu na výýsledek obhaajoby.
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Záávěr
AKTIVITA
A 2.1

Osnova bakkalářské prácce

Z
Zpracujte
rám
mcovou osno
ovu bakalářské práce.

ZAPAMATTUJTE SI
Bakalářská práce
B
p
je odbo
orná práce, při jejíž tvorbě musí stu
udenti respeektovat určittá
p
pravidla.
Mu
usí být dodržžena poslou
upnost jedno
otlivých částtí práce. Stu
udent se dálle
m řídit pravidly pro fo
musí
ormální úpraavu bakalářsské práce a principy
p
psan
ní odbornéh
ho
t
textu.

KONTROLNÍÍ OTÁZKY
Co ob
bsahuje anottace bakalářřské práce?
Jakým
m způsobem
m se vytváří sttruktura kap
pitol? Kolik úrovní kapitol a podkapito
ol
je v bakalářské
b
práci doporuččeno?

S
SHRNUTÍ
KAPITOLY
Bakalářská práce musí dodržo
ovat zásady uspořádání a formální úp
pravy práce.
Studeent musí resspektovat staanovenou me
etodiku zpraacování bakalářské práce.
Dodrržení těchto pravidel má vliv na hodn
nocení práce vedoucím a oponentem.

STTUDIJNÍ LITEERATURA
1. ZBÍRA
AL, R. Příručka
a psaní semiinárních a jin
ných vysokoškkolských odb
borných praccí.
Praha : Linde Prah
ha, akciová sp
polečnost, 20
009. 159 s. ISSBN 978‐80‐7201‐779‐9.
2.

Z
Závěr
Peevně věřímee, že předkládaná stu
udijní oporaa se stanee významno
ou pomůcko
ou
přři zpracováníí závěrečné kvalifikační
k
– bakalářské práce.
Veelmi doporuččujeme, abyy studenti tutto oporu pro
ostudovali a aktivně se ú
účastnili výukky
k bakalářském
mu semináři,, kde budee daná prob
blematika rozvíjena, prrohloubena a
diskutována.
Auto
oři
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P
Použitá
l
literatu
ra a další zdroje
ZB
BÍRAL, R. Přírručka psaní seminárních
s
a jiných vyso
okoškolských
h odborných p
prací. Praha :
Lin
nde Praha, akciová
a
spoleečnost, 2009. 159 s. ISBN 978‐80‐720
01‐779‐9.
PR
RÁŠEK, F.; ZA
APLETALOVÁ
Á, Š. Bakalářsský seminář. Ostrava : Vyysoká škola p
podnikání,
20
007. 37 s. ISB
BN 80‐86764
4‐61‐3

Seznam příloh
Přříloha č. 1: Přřední desky
Přříloha č. 2: Tiitulní list
Přříloha č. 3: Prrohlášení auttora
Přříloha č. 4: Po
otvrzení o vyykonání odbo
orné praxe
Přříloha č. 5: Čeestné prohláášení
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Seeznam příloh
h
Přříloha č. 1

V
Vysoká
šk
kola podn
nikání, a. s.
s

B
BAKALÁ
ÁŘSKÁ
Á PRÁC
CE

P Nová
Petr
ák

Ostrava 20
011
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Přříloha č. 2

V
Vysoká
šk
kola podn
nikání, a. s.
s
Studijn
ní program
m Ekonomik
ka a managgement
Studijn
ní obor Pod
dnikání

BA
AKALÁ
ÁŘSKÁ
Á PRÁC
CE

TR
RH PRÁCE
E V OKR
RESE KAR
RVINÁ V ROCE 20001

Autoor: Petr Noovák
Vedooucí bakallářské prácce: doc. In
ng. Jan Noový, CSc.

Akaddemický rook 2011/22012
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h
Přříloha č. 3

Prohláášení auttora bak
kalářské nebo dip
plomovéé práce

………………
………………
………. proh
hlašuji a svým
m podpisem stvrzuji, že:
Jáá ……………

•

jsem byl(a)
b
seznám
men(a) s tím
m, že se na moji bakalářskkou nebo dipplomovou prááci
(dále jen
j BP nebo DP) plně vzztahuje zákon
n č. 111/19998Sb. o vysokkých školách
ha
zákonn č. 121/20000 Sb. autorskýý zákon;

•

beru na
n vědomí, že Vysoká škola podniikání, a. s. (dále jen V
VŠP) má práávo
nevýddělečně k výuuce nebo k vlastní vnitřníí potřebě BP
P nebo DP užžít (§35 odst.. 3,
zákonna č. 121/20000Sb. autorskký zákon);

•

souhlaasím s tím, že
ž jeden výttisk BP nebo
o DP (kopiee) bude uložžen v knihov
vně
VŠP k prezenčním
mu nahlédnuutí a jeden výtisk
v
(originnál) bude uloožen v archiivu
VŠP;

•

beru na
n vědomí ustanovení
u
§660 zákona č.. 121/2000Sbb. autorský zzákon, že VŠP
má zaa obvyklých podmínek prrávo na uzav
vření licenčnní smlouvy o užití školníího
díla v rozsahu §122 odst. 4 zákoona č. 121/20
000Sb. autorrský zákon;

•

bylo sjednáno
s
poddle §60 odstt. 2 a 3 záko
ona č. 121/2000Sb. autorský zákon, že
užít svvé dílo – BP nebo DP neebo poskytno
out licenci k jejímu využití mohu jen se
souhlaasem VŠP, která je opprávněna v takovém
t
případě ode m
mne požadov
vat
přiměřřený příspěvvek na úhraadu nákladů
ů, které bylyy VŠP na vytvoření díla
d
vynalooženy (až doo jejich skuteečné výše);

•

jsem celou BP nebo DP vyppracoval sam
mostatně a veškeré
v
zdrooje, které by
yly
ke zprracování BP nebo DP pouužity jsou uv
vedeny v seznnamu literatuury.

…………
V Ostravě dnee ……………

……………
………………
………………
…..
Podpis autoora
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baakalářský sem
minář + příprrava na praxi
Přříloha č. 4

P
Potvrzen
ní
o vykonání odborné praxe

Pootvrzujeme tímto, že paan(í) .........................................................................................
trvvalé bydlišttě ...............................................................................................................
abbsolvoval(a)) v organizaaci ........................................................................................
.........................................................................................................................................
v souvislosti se zpracovváním své bakalářské
b
práce na Vysoké
V
škoole podnikání,
a. s. v Ostravvě na téma ...........................................................................................
.........................................................................................................................................
oddbornou praaxi v rozsahhu .............. dnů.

V
V..................
.................................... dne......................................

......................................................
jménoo, funkce, poodpis
zástuppce organizaace
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Seeznam příloh
h

Přříloha č. 5
Česstné prohláššení

n Vysoké šk
kole podnikáání, a. s. v Osstravě na tém
ma:
Prrohlašuji, že svoji bakalářřskou práci na
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
jseem zpracovaal(a) v návaznnosti na svojji podnikatelskou činnostt.

V........................................................ dnne ...........................................

................................................................................
jméno,, podpis studdenta (studenntky)
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