
Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

 

 

 

 

Směrnice rektora č. 1/2015 
Zásady pro vypracování bakalářské práce 

 
 
 

Článek 1 
Účel a zaměření bakalářské práce 

 
1. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat 

zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je 
součástí studijního plánu. Východiskem je explicitní formulace cíle práce, který musí být 
bezpodmínečně dodržen, jinak nelze práci doporučit k obhajobě. Student se musí ve své 
práci bez újmy na úplnosti vyjadřovat stručně, odborně, slohově i gramaticky správně. 
Bakalář ústně obhajuje použitý přístup, postup, výsledky a závěry před zkušební komisí. 

2. Bakalářská práce by měla být zaměřena na dílčí a jednodušší témata, může být použita 
méně náročná metodika, rozsah práce by měl být 40 – 50 stran vlastního textu. 

3. Součástí bakalářské práce je Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce. Student 
v něm svým podpisem stvrzuje, že celou BP vypracoval samostatně a že veškeré zdroje, 
které byly ke zpracování BP použity, jsou uvedeny v seznamu literatury. Vedoucí 
bakalářské práce je oprávněn se o samostatnosti vypracování bakalářské práce 
přesvědčit. Jakýkoliv pokus o podvod bude stíhán podle příslušného zákona. 

4. Bakalářská práce může být zpracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 
O zpracování práce v anglickém jazyce musí student požádat před vygenerováním 
Zadání BP. O této žádosti rozhoduje vedoucí katedry, na které bude bakalářská práce 
zadávána. 

 
 

Článek 2 
Náležitosti bakalářské práce 

 
1. Bakalářská práce se skládá z úvodu, jednotlivých kapitol a závěru. Úvod by měl obsahovat 

zejména význam řešeného tématu, dále explicitní formulaci cíle práce (nejlépe 
ve zvláštním odstavci jednou větou), nastínění základní struktury, metodický postup. 
Kapitoly by měly vyjadřovat logický postup řešení a hierarchickou strukturu práce 
s možnými dílčími závěry. V závěru by mělo být shrnutí, uvedeny výsledky, závěry 
vyplývající z práce a eventuálně náměty na další řešení. 
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2. Součástí práce musí být jasný popis použité metodiky. Taktéž musí být uvedena vstupní 
použitá data, včetně jejich zdroje. V textu musí být odkaz na všechny obrázky, tabulky, 
grafy, přílohy. Součástí textu by měly být nezbytné údaje, tj. tabulky a obrázky, které jsou 
nutnou součástí výkladu. V přílohách by měly být uváděny souhrnné vstupní 
a propočtené detailní údaje, tabulky, schémata, grafy, dotazníky, větší nákresy apod. 

3. Text i přílohy bakalářské práce musí splňovat formální náležitosti (bez překlepů, 
gramatických, stylistických a tiskařských chyb). Nedostatky tohoto typu mohou snižovat 
klasifikaci i jinak obsahově dobré práce. 

 
 

Článek 3 
Odkazování a citace 

 
1. Obrázky, tabulky a grafy se uvádějí v textu s postupným číslováním dle kapitoly a pořadí 

v rámci kapitoly s označením Tab. č. 2.6, Graf č. 1.3 a Obr. č. 3.1. Vzorce se označují 
obdobně číslem kapitoly a pořadím v rámci kapitoly, uvádějí se v kulatých závorkách, 
přičemž toto označení bude vpravo od vzorce, např. (2.8). 

2. Literatura se uvádí následovně (podrobné informace a příklady užití jsou například 
na stránkách http://www.boldis.cz nebo http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf, lze také použít 
portál citace.com, kde se po zapsání dat vytvoří citace podle normy ISO): 

a. Knihy, příspěvky ve sborníku 
KOTLER, Philip, KELLER, Kevin. Marketing Management. 13th Edition. New Jersey: 
Prentice Hall, 2008. 816 p. ISBN 978-01-360-0998-6. 
SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, William D. Ekonomie. Přel. M. Gregor aj. 
18. vydání. Praha: NS SVOBODA, 2008. 800 s. ISBN 978-80-205-0590-3. 
BŘEZINOVÁ, Olga. Motivation to Corporate Social Responsibility. In HANČLOVÁ, 
Jana (ed.). Increasing Competitiveness or Regional, National and International 
Markets Development – New Challenges: Proceedings of Abstracts of an Academic 
International Conference. s. 13. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1458-2. 

b. Tištěná periodika (časopisy, noviny) 
SOJKA, Milan. Ordoliberalismus. Možný zdroj inspirace české transformace. 
Ekonomická revue, 2008, roč. 11, č. 4, s. 65 – 75. ISSN 1212-3951. 

c. Elektronické publikace 
Chvátalová, Helena. Občané s handicapem musejí mít úplný přístup k informacím. 
Ikaros *online+. 2010, roč. 14, č. 10 *cit. 2010-11-21]. Dostupné 
z <http://www.ikaros.cz/node/6425>. ISSN 1212-5075. 
Tulcová, Zuzana, Vančura, Jan. Péče o duševní zdraví u osob s mentálním 
postižením: vývoj praxe a perspektiva klientů. E-psychologie [online]. 2010, roč. 4, 
č. 3 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z <http://e-psycholog.eu/pdf/tulcova_vancura.pdf>. 
ISSN 1802-8853. 
Vodová, Pavla. Measuring the Integration of Credit Markets. Stuctural and Regional 
Impacts of Financial Crises: Conference Proceedings [online]. 2009 [cit. 2010-11-21]. 
Dostupné z <http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2009/proceedings.html>. 

3. Literatura, z níž autor v textu vychází a je volně využita, by měla být odkazována 
(nepřímo citována).  

http://www.boldis.cz/
http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
http://www.ikaros.cz/ejournal/authors/term/1/_/1740
http://www.ikaros.cz/node/6425


Na jednotlivé prameny se odkazuje v textu číslem poznámky psané horním indexem. 
Samotná citace se uvádí v poznámce pod čarou a umísťuje se pod čarou na stránce, 
na níž je odkaz. Poznámky pod čarou jsou číslovány průběžně v celé bakalářské práci. 
Další možností odkazování je tzv. harvardský způsob, např. Friedrich (2010).  
Lze použít také odkazování pomocí pořadového čísla ze Seznamu literatury v hranaté 
závorce, např. viz *4+.  

4. Pokud je převzat doslovný text nějakého tvrzení, pak se uvádí kurzívou v uvozovkách a je 
nutné použít tzv. přímé citace. Postup je podobný jako u odkazování, ale navíc se uvádí 
strana, např., jak uvádí Friedrich (2010, str. 58).  

5. Tabulky, grafy a obrázky a vzorce by měly být v textu rovněž odkazovány, např. viz 
Tab. č. 2.6, viz Graf č. 1.3, viz Obr. č. 3.1, dle vzorce (2.8). U tabulek, obrázků a grafů 
a používaných vzorců a hodnot z praxe musí být také uveden zdroj (pramen) pomocí 
odkazu. 
 
 

Článek 4 
Formální požadavky 

 
1. Bakalářská práce musí být odevzdána ve 2 vyhotoveních v tuhých deskách. Desky musí 

být upraveny dle Přílohy č. 1.  

2. Bakalářská práce musí být nejméně 5 dnů před konáním obhajoby zveřejněna k nahlížení 
veřejnosti. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy 
nebo rozmnoženiny. Odevzdáním bakalářské práce autor souhlasí se zveřejněním své 
práce bez ohledu na výsledek obhajoby. I v tomto případě však musí být respektována 
pravidla autorského zákona. 

3. Bakalářská práce musí být napsána po jedné straně papíru formátu A4 s hustotou 
řádkování 1,5. Jedna stránka má mít zpravidla 35 řádků. Stránky musí být průběžně 
očíslovány arabskými číslicemi, přičemž číslo 1 má stránka s Úvodem.  Jeden ze způsobů 
číslování je předložen v šabloně zveřejněné na webových stránkách školy. 
Nastavení stránky v textovém editoru Word je následující: formát A4, okraje vlevo 
3,0 cm, nahoře a dole 2,5 cm, vpravo 2,0 cm, písmo Arial (nebo Times New Roman, 
Calibri), velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání do bloku a odsazení prvního 
řádku (odstavce) 1 – 2 cm.  

4. Pro zvýraznění nadpisů je přípustné využít různé velikosti písma, pro zvýraznění 
některých pojmů je přípustné využít různé typy písma (tučně).  

5. Nemělo by se podtrhávat.  
Pro symbol matematického násobení se nepoužívá hvězdička (*), ale symboly (x) nebo (·), 
přičemž se před ně a za ně vkládá mezera. 

6. Studenti mohou při zpracování bakalářské práce využít šablonu, která je k dispozici 
na webových stránkách školy. 

7. U odevzdaných bakalářských prací se doporučuje následující řazení listů: 

a. prázdný bílý list, 
b. titulní list (viz Příloha č. 2), 
c. zadání bakalářské práce, 



d. anotace bakalářské práce (vzor uveden v Příloze č. 4), 
e. obsah, ve kterém musí být uvedeny všechny kapitoly a body f. - n. s udáním 

odpovídající stránky, 
f. úvod, 
g. rozvedení bakalářského úkolu po kapitolách s dílčími závěry, 
h. závěr, 
i. seznam použité literatury v abecedním uspořádání podle autorů, 
j. seznam použitých symbolů a zkratek, 
k. seznam obrázků, 
l. seznam tabulek, 
m. prohlášení o využití výsledků bakalářské práce (viz Příloha č. 3), 
n. seznam příloh, 
o. jednotlivé přílohy. 

8. Kapitoly, podkapitoly a oddíly se číslují průběžně arabskými číslicemi, přičemž jednotlivé 
úrovně se oddělují tečkou maximálně do třetí úrovně podle tohoto vzoru: 
1 Název kapitoly 1, 
1.1 Název podkapitoly 1, 
1.1.1 Název oddílu 1. 
  
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dnem 15. října 2015 se zrušuje Směrnice rektora č. 1/2014 ze dne 7. února 2014. 

2. Tato směrnice se vztahuje na všechny bakalářské práce, které budou odevzdány 
po 15. říjnu 2015. 

 
 
 
V Havířově dne 15. října 2015 
 
 

 
 doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 
 rektor 

 



Příloha č. 1 – Desky bakalářské práce 

VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, HAVÍŘOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015         Jméno studentky(ta) 

 



Příloha č. 2 – Titulní list bakalářské práce 

 

Název práce česky (max. 2 řádky) 

Název práce anglicky (max. 2 řádky) 

Studentka (student): Jméno a příjmení 
 

Vedoucí bakalářské práce: Jméno a příjmení včetně titulů 

 

VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, HAVÍŘOV 

Havířov 2015 



Příloha č. 3 – Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Já, níže podepsaný(á)  …………………………… prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že: 

 jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že se na moji bakalářskou práci (dále jen BP) plně 

vztahuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a zákon č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon, 

 beru na vědomí, že Vysoká škola sociálně správní, Havířov (dále jen VŠSS) má právo 

nevýdělečně k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě BP užít (§35 odst. 3, zákona č. 

121/2000 Sb., autorský zákon), 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk BP (kopie) bude uložen v knihovně VŠSS 

k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk (originál) bude uložen v archivu VŠSS, 

 souhlasím s tím, že elektronicky odevzdaná bakalářská práce bude archivována, a to 

v Databázi kvalifikačních prací na webu VŠSS Havířov, 

 beru na vědomí ustanovení §60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, že VŠSS má 

za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla 

v rozsahu §12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

 bylo sjednáno podle §60 odst. 2 a 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, že užít 

své dílo – BP nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠSS, 

která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které byly VŠSS na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše), 

 jsem celou BP vypracoval(a) samostatně a veškeré zdroje, které byly ke zpracování BP 

použity, jsou uvedeny v seznamu literatury. 

 

 

 

 ………………………………………………………………… 
V Havířově dne  podpis studenta(ky) 
 

Jméno a adresa trvalého bydliště studenta(ky): 

 



Příloha č. 4 – Abstrakt 

Abstrakt 

 

ŠTIBROCHOVÁ, M. Význam a cíle strategického plánování v Domově Březiny, p. o.: 

bakalářská práce. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2013, 51 s. Vedoucí práce: 

Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá strategickým plánováním v Domově Březiny, 

příspěvkové organizaci. Úvodní kapitola všeobecně popisuje zavedené metody 

strategického plánování. Druhá část je zaměřena na konkrétní organizaci a to Domov 

Březiny, příspěvkovou organizaci. Třetí kapitola obsahuje hospodářské a ekonomické 

údaje příspěvkové organizace Domov Březiny a analyzuje výsledky této organizace 

v letech 2008–2011. V závěru bakalářské práce je prezentována koncepce případných 

návrhů a opatření při tvorbě nového strategického plánu. 

 

Klíčová slova: strategie, organizace, služba, zaměstnanec, uživatel 

 

Abstract 

 

ŠTIBROCHOVÁ, M. Significance and Objectives of Strategical Planning at Domov 

Březiny: Bachelor’s Thesis. Havířov: College of Social and Administrative Affairs, 2013, 

51 p. Supervizor: Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. 

 

This bachelor´s thesis deals with strategic planning in Domov Březiny, semi- 

budgetary organization. The introduction chapter describes the established methods of 

strategic planning in general therms. The second part is focused on concrete institution 

- Domov Březiny, semi-budgetary organization. The third chapter contains business 

and economic data of semi-budgetary organization Domov Březiny and analyses its 

results during the period 2008-2011. The conclusion chapter of this bachelor´s thesis 

presents the concept of eventual solutions and measures to be taken in implementation 

of the new strategic plan. 

 

Key words: strategy, organization, service, employee, user 

 


