
NÁVOD NA TVORBU 

BAKALÁŘSKÉ ČI DIPLOMOVÉ PRÁCE 
________________________________________________________ 

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 

ročník 2020/2021 
 

 

 

ROZSAH - BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: 

40 – 50 normostran textu + přílohy 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE: 

60 – 80 normostran textu + přílohy 

 

POČET VÝTISKŮ (bakalářská/diplomová práce): 

 

Jedenkrát pevná desková vazba (barva desek není předepsána) a jednou pracovní verze 

v kroužkové vazbě + 1x CD (CD vložit do závěrečné práce - do pevné deskové vazby 

s originálem oficiálního zadání práce, nalepit na vnitřní stranu zadních desek v samolepícím 

obalu). 

 

ZPŮSOB VYTIŠTĚNÍ: jednostranný tisk. 

 

Forma psaní  
✓ v neurčité formě (bylo zjištěno, navrhuje se…);  

✓ v 1. osobě jednotného čísla (zjistil jsem, navrhuji …) - pouze v Úvodu;  

✓ v 1. osobě množného čísla (zjistili jsme, navrhujeme…) někdy může vypadat 

jako autorství více osob.  

 

 

GRAFICKÁ ÚPRAVA 
 

Formát stránky 
Normostrana – 1 800 znaků (symbolů a mezer), tedy přibližně 30 řádků o 60 znacích. 

Celkový počet normostran = Celkový počet znaků (včetně mezer) lomeno 1 800. 

velikost: A4 (210  297 mm) na výšku 

okraje: levý 3,5 cm 

 pravý 3,0 cm 

 horní 2,5 cm 

 dolní 3,0 cm 

Záhlaví: není povinné a záleží pouze na autorovi. 

Zápatí: musí obsahovat číslo stránky - uprostřed. Formát číslování stránek se používá stejný, 

a to arabské číslice (1, 2, 3,…). První číslovaná strana je Úvod – má číslo strany 1. 
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Formát odstavce 
Zarovnání: základní text do bloku, dělení slov volitelně 

  popisy obrázků, tabulek a grafů na střed 

  rovnice nebo vzorce na střed 

Řádkování: 1,5 (v rozsáhlých tabulkách lze používat řádkování 1) 

Odstavec: stejná mezera jako mezi řádky 

První řádek odstavce: odsazení 1,25 cm  

Odrážky a číslování kapitol:   

Kapitoly: číslování první úrovně bez tečky  (např. 1 Kapitola). 

Pozn.: Úvod - Závěr – Seznam použité literatury – Seznam příloh: Nečíslují se jako kapitoly. 

Druhá a další úrovně - tečka mezi číslicemi (např. 3.1 Rok 1918). Není vhodné používat více 

než tři úrovně (např. 3.5.2 Národní shromáždění). 

Kapitola začíná na nové stránce. Podkapitoly (druhé a další úrovně) se oddělují jedním 

prázdným řádkem. 

 

Formát písma 
Typ: základní text, nadpisy a poznámky Times New Roman (nebo Times New Roman CE, 

event. Verdana, Cambria apod.). Jako varianta je možné bezpatkové písmo Calibri (Arial).  

V tabulkách se užívá bezpatkové písmo Calibri nebo Arial, a to nepodtržené. 

 

Velikost: nadpisy kapitol 16, případně 18, tučné a všechna velká 

     nadpisy podkapitol 14, tučné 

     základní text 12, obyčejné 

     poznámky pod čarou 10 případně 9, obyčejné 

     texty tabulek 11, obyčejné (v hlavičkách tučné) 

Barva: černá (pouze ve výjimečných případech nebo v tabulkách a grafech jiná). 

Kvůli horší čitelnosti nepoužívat v textu ani v tabulce podtržené písmo; pro zdůraznění je 

možné užít tučné písmo, kurzívu nebo tučnou kurzívu.  

 

Vhodné definovat styly 
Je vhodné si  vytvořit šablonu pro zpracování práce, nebo využít vzorovou šablonu  

VŠMVVP, která je umístěna na Moggis knihovny (v rubrice 8 Vysokoškolské práce). 

 

Normální 

Nadpis 1 

Nadpis 2 

Nadpis 3 

Rovnice nebo Vzorec 
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Popis obrázku nebo grafu nebo tabulky 

Poznámka pod čarou 

Popisy obrázků a tabulek dle ČSN ISO 7144: 
 

Obrázky 

✓ patří sem všechny grafy, schémata, kresby, fotografie apod.;  

✓ číslují se a dále označují názvem – v celé práci jednotně, sjednotit s tabulkami;  

✓ Obr.1 – Název;  

✓ Obrázek 1 – Název;  

✓ název začíná velkým písmenem a nepíše se za ním tečka;  

✓ číslo a název obrázku se umísťuje pod obrázek;  

✓ obrázky se číslují průběžně v celé práci (1, 2, …) nebo v rámci jedné kapitoly 

(1.1, 1.2, 2.1, 2.2 …);  

✓ vedle nebo pod název je nutné uvést zdroj;  

✓ je-li obrázek širší než stránka, umísťuje se naležato hlavou doleva a popisek je 

na pravé straně;  

✓ obrázek nesmí být „obtékán“ textem;  

✓ používané symboly a zkratky musí být stejné jako v textu;  

✓ na každý obrázek musí být odkaz v textu. 

Tabulky  

✓ číslují se a dále označují názvem – v celé práci jednotně, sjednotit s obrázky;  

✓ Tab.1 - Název;  

✓ Tabulka 1 - Název;  

✓ název začíná velkým písmenem a nepíše se za ním tečka;  

✓ číslo a název tabulky se umísťuje nad tabulku;  

✓ tabulky se číslují průběžně v celé práci (1, 2, …) nebo v rámci jedné kapitoly 

(1.1, 1.2, 2.1, 2.2 …)  

✓ vedle nebo pod název, popř. pod tabulku, je nutné uvést zdroj;  

✓ je-li tabulka širší než stránka, umisťuje se naležato hlavou doleva a popisek je 

na pravé straně;  

✓ tabulka nesmí být „obtékána“ textem;  

✓ používané symboly a zkratky musí být stejné jako v textu;  

✓ na každou tabulku musí být odkaz v textu. 

 

 

Pozn.: obrázek nebo tabulka mohou mít v textu rozsah maximálně půl strany, pokud 

jsou větší, řadí se do přílohy.
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POZNÁMKY POD ČAROU 
 

V poznámkách pod čarou i v seznamech použité literatury musí být dodržena pravidla 

stanovená normou ČSN ISO 690 [01 0197]. 

 

Příklad citace v poznámce pod čarou: 
Jedná-li se o první odkaz na dílo, uvádí se v poznámce pod čarou plnou bibliografickou 

citací. Případné další odkazy na stejné dílo se v poznámce pod čarou uvádějí zkrácenou 

formou – dva, tři, popř. více údajů (další podrobnosti viz s. 12). Citace slouží jako spojení 

(vazba) mezi místem, na kterém se v textu cituje a bibliografickým záznamem v seznamu 

použité literatury.  

Křestní jména je možno uvádět v plném znění nebo zkráceně (počátečním písmenem); zvole-

ný způsob je třeba dodržet v celé práci.     

 
Záznam plné - bibliografické citace v poznámce pod čarou - kniha 

 

ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Stručné dějiny diplomacie. Praha:  

C.H. Beck, 2002, s. 95. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9309-4. 

  

Záznam zkrácené bibliografické citace v poznámce pod čarou - kniha 

ADAMOVÁ, Karolína a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Stručné dějiny diplomacie, s. 95. 

(Pozn.: Pokud citace ze stejného pramene následuje bezprostředně po sobě – na stejné stránce, 

stačí v poznámce uvést: Tamtéž, s. 95., nebo Ibidem, s. 95.) 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

Strukturování bibliografických záznamů v Seznamu použité literatury: 

 

V kvalifikační práci je soupis bibliografie uveden za závěrem. Zpravidla jsou „prameny“ roz-

děleny do tří celků:  

 

▪ monografie,  

▪ seriálové publikace,  

▪ elektronické dokumenty.  

 

Poznámka: Bibliografické záznamy se řadí abecedně - podle prvního údaje (příjmení autora) 

– vztahuje se především na monografie. U níže uvedených příkladů je důležité všímat si  

interpunkce, mezer, sklonů písma a velkých písmen (příklady jsou uváděny v souladu 

s pravidly uvedenými v příslušné normě). Křestní jména je možno uvádět  v plném znění nebo 

zkráceně - počátečním písmenem, zvolený způsob je třeba dodržet v celé práci. Pokud autor 

cituje své jiné práce (tzv. autocitace), v seznamu bibliografických citací tyto práce umístí 

před ostatní prameny, které jsou dále řazeny abecedně.  

 

 

Tvorbu bibliografických záznamů významně usnadní používání citačního generátoru 

www.citace.com nebo vyhledání publikace na www.nkp.cz.  

 

 

 

http://www.citace.com/
http://www.nkp.cz/
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Základní příklady jednotlivých druhů záznamů: 
 

 

Monografická publikace: 
 

Modře vyznačené položky jsou povinné, stejně jako psaní kurzivou.  

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: 

Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.  
Pozn.: Vydání je povinné pouze v případě, že se nejedná o první vydání. Doporučuje se uvádět i nepo-

vinné údaje.  

 

 

Záznam české tištěné knihy (plný, včetně nepovinných údajů) 

 

ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Stručné dějiny diplomacie. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2002. ix, 346 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9309-4.   

(Pozn.: Mezi jednotlivými údaji je vždy jedna mezera) 

 

Záznam ze zahraniční knihy (plný, včetně nepovinných údajů) 

KRUGMAN, Paul. R. and Maurice OBSTFELT. International Economics: Theory and Po-

licy.7th ed. New York: Pearson Eddison Wesley, 2006. 680 p. ISBN 0-321-31154-X. 

 

Digitalizovaná kniha 

 
Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu  

k digitalizované formě knihy uvedená formulací „Dostupné také z:“ (např. URL adresa, místo 

uložení CD apod.). 

 

 

Článek z časopisu: 
 

Modře vyznačené položky jsou povinné, stejně jako psaní kurzivou.  

 

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. 

Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek pří-

spěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Po-

známky.  

 

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou 

důležité a můžete je vynechat. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u 

článků v elektronických periodikách. 

 

 

Záznam článku v českém tištěném časopise 

 

SUCHÝ, Pavel. Protiraketová obrana a ruská paranoia. Mezinárodní politika. 2007, XXXI(7), 

4-6. ISSN 0543-7962. 

Nebo: 

SUCHÝ, Pavel. Protiraketová obrana a ruská paranoia. Mezinárodní politika. 2007,  

roč. XXXI, č. 7, s. 4-6. ISSN 0543-7962. 

FILIPEC, Ondřej a Juraj HANULIAK. Írán: Tři modely pro analýzu jaderných motivací. Me-

zinárodní vztahy. 49(1), 5-26. ISSN 0323-1844. 
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Nebo: 

FILIPEC, Ondřej a Juraj HANULIAK. Írán: Tři modely pro analýzu jaderných motivací. Me-

zinárodní vztahy. 2014, roč. 49, č. 1, s. 5-26. ISSN 0323-1844. 

 

Záznam článku v anglickém tištěném časopise 

 

RATNER, David. Seasonal Variations in blood cholinesterase activity. Israel journal of 
medical sciences. 1989, 25(5), 247-250. ISSN 0021-2180. 
Nebo: 

RATNER, David. Seasonal Variations in blood cholinesterase activity. Israel journal of me-

dical sciences. May 1989, vol. 25, no. 5, p. 247-250. ISSN 0021-2180. 

 (Pozn.: označování údajů z lokační části se zapisuje v jazyce dokumentu pomocí zkratek) 

 

 

Příspěvek ve sborníku: 
 

Modře vyznačené položky jsou povinné, stejně jako psaní kurzivou.  

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název 

mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo 

publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Roz-

sah stran příspěvku, Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky. 

 

Záznam příspěvku z českého sborníku 

GOGA, Slavomír. Aplikace multikulturalismu v Bosně a Hercegovině. In: VESELÝ, Zdeněk 

(ed.). Etnická různorodost jako zdroj konfliktů. Praha: Oeconomica, 2005, s. 11-24. ISBN 80-

245-0941-5. 

 

 

WWW stránky: 
 

Záznam pramene z www stránky 

JIŘÍČEK, Petr. Strukturální fondy EU – historie, současnost a perspektivy [online]. Jihlava: 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2006 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: 

http://kvf.vse.cz/storage/1168941773_sb_jiricek.pdf  

(Pozn.: pokud je to možné, je žádoucí internetovou adresu nedělit do více řádků – pomůžeme 

si zmenšením písma… Pokud je nutné odkaz na konci řádku rozdělit, zalomí se za jednodu-

chým nebo dvojitým lomítkem.: Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ 

anie.200300610/pdf 

 

 

Vysokoškolské kvalifikační práce: 

 
Modře vyznačené položky jsou povinné, stejně jako psaní kurzivou.  

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, Datum 

odevzdání práce [Datum citování]. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde 

byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky. 

 

Pozn. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u elektronických kvalifikačních 

prací. 
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Záznam vysokoškolské kvalifikační práce 

SLUKOVÁ, Dana. Kyperské dilema. Praha, 2006. 68 s. Bakalářská práce. Vysoká škola me-

zinárodních a veřejných vztahů Praha. Vedoucí práce Judita Štouračová. 

 

Podrobné informace k problematice citací dostupné z: 

 

BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 

690 [01 0197] platné od 1. dubna 2011 [online]. Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, © 2011 [cit 2012-11-27] Dostupné z:  

http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf. 

 

 

 

Poznámka: Případné odchylky od uvedených vzorů musí být založeny na argumentech  

a povoleny vedoucím práce. 

http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
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PŘEDEPSANÉ ČLENĚNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 
 

1. První část desek pevné vazby. Tato část obsahuje: 

▪  název školy 

▪  celé jméno autora 

▪  název práce 

▪  označení druhu práce (Bakalářská práce, Diplomová práce) 

▪  pobočka a rok obhajoby (Praha 2021 nebo Bratislava 2021) 

Vše zarovnáno na střed – vzor viz příloha č. 1. Do kroužkové vazby umístit na první  

stránku pod fólií. 

2. Předsádka - přední (prázdný list) – doplní knihařství 

 

Pozn. k bodu 1-2): Tato část není součástí elektronické verze bakalářské/diplomové  

práce, grafickou podobu desek pro pevnou vazbu je vhodné vypracovat pro účely  

knihařské firmy, která bude provádět svazování, zvlášť v samostatném souboru. 

 

Hřbet pevných desek zůstává prázdný, nepopisuje se. Od přílohy č. 1 se nelze odchýlit.  

 

3. Titulní list obsahuje: 

▪ logo + hlavička školy (ke stažení v informačním systému Moggis – Nástěnka – zálož-

ka Dokumenty) 

▪ celé jméno autora 

▪ název práce 

▪ označení druhu práce (Bakalářská práce, Diplomová práce) 

▪ celé jméno vedoucího práce, včetně akademických titulů a vědeckých hodností 

▪ pobočka a rok obhajoby (Praha 2021 nebo Bratislava 2021) 

Vše zarovnáno na střed – vzor viz příloha č. 2 

 

4. Oficiální zadání bakalářské/diplomové práce  

     Oficiální zadání (viz přílohy č. 3 a 3a) si student stáhne ze systému Moggis (záložka Do-

kumenty. Po vyplnění na počítači, vlastnoručně podepsané včetně podpisu vedoucího prá-

ce, jej odevzdá na studijní oddělení, které zajistí podpisy vedoucího katedry a rektora. Poté 

dostane student zpět originál, který vloží do pevné vazby a jeho kopie do kroužkových va-

zeb. Kromě toho je oficiální zadání třeba naskenovat a zařadit do elektronické verze závě-

rečné práce (na CD). 

      

     Studenti Vzdelávacího a konzultačného inštitútu Bratislava – pobočka Pribinova 25 – 

použijí přílohy č. 3b a 3c. 

 

Název práce uvedený v bodě 1 a 3 musí souhlasit se schváleným názvem v oficiálním 

zadání. 

 

5. Prohlášení – vzor viz příloha č. 4 (studenti v Praze) a č. 4a (Vzdelávací a konzultačný 

inštitút Bratislava – pobočka Pribinova 25) 

 

 

6. Poděkování 
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7. Abstrakt a klíčová slova 

 

- abstrakt v českém jazyce, klíčová slova v ČJ 

- abstrakt v anglickém jazyce, klíčová slova v AJ 

- popř. za tím abstrakt v dalším jazyce, ve kterém je práce vypracována, + klíčová slova 

v tomto jazyce (slovenština). 

 

Studenti mají povinný abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce (případně  násle-

duje abstrakt a klíčová slova v dalším jazyce - slovenština). 

  

8. Obsah 

 

9. Úvod – první číslovaná strana (má číslo strany 1) 

 

10. Jednotlivé kapitoly 

 

11. Závěr 

 

12. Seznam zkratek 

 

13. Seznam použité literatury 

 

14. Seznam příloh – poslední číslovaná stránka. Stránky příloh číslovat samostatně. 

 

15. Přílohy 

 

16. Předsádka zadní (prázdný list) – tato část není součástí elektronické verze bakalář-

ské/diplomové práce – doplní knihařství 

 

17. Druhá část desek pevné vazby - tato část není součástí elektronické verze bakalář-

ské/diplomové práce 
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ULOŽENÍ CD 
 

Na vnitřní straně zadních desek pevné vazby umístit samolepící kapsu na CD (službu  

nabízejí firmy zabývající se vazbou vysokoškolských kvalifikačních prací nebo lze samolepící 

obal na CD zakoupit v papírnictví). Do této kapsy vložit CD s elektronickou verzí práce, CD 

je třeba zároveň popsat (jméno, název práce, druh práce – bakalářská/diplomová práce, rok). 

Elektronická verze práce má podobu jednoho souboru ve formátu PDF, musí být totož-

ná s tištěnou verzí práce a začíná titulním listem. Oficiální zadání práce je třeba naske-

novat a vložit do elektronické verze práce v pořadí, jak je uvedeno výše. 

________________________________________________________ 

 

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY: 

• Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autor-

ským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Studijní a zkušební řád Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha 

• Vyhláška rektora č. 2/2018 – 2019 Zveřejňování závěrečných prací 

 

Pozn.: V bodě 9 výše uvedené vyhlášky rektora je upraveno odložení zveřejnění závě-

rečné práce. Pokud student hodlá zpracovávat určité téma s využitím důvěrných, citli-

vých, interních informací a údajů, musí požádat již při schvalování názvu závěrečné 

práce o odložení zveřejnění. Vyhláška je k dispozici na úřední desce VŠMVVP. 

 

SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ LITERATURA: 

BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 

690 [01 0197] platné od 1. dubna 2011 [online]. Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, © 2011 [cit 2012-11-27] Dostupné z:  

http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf 

FRANCÍREK, F. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit 

(obhájit). Praha: Ingenio et Arti, 2012. ISBN 978-80-905287-1-0. 

MEŠKO, D., D. KATUŠČÁK, J. FINDRA a kol. Akademická příručka. Martin: Osveta, 

2006. ISBN 80-8063-219-7. 

PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011.  

ISBN 978-80-245-1791-9. 

SYNEK, M. a kol. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2. pře-

prac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. ISBN 978-80-245-1052-9. 

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: Několik rad pro za-

čátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80 86429-40-7. 

ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních prací a jiných vysokoškolských odborných prací.  

 Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9. 

České státní normy: 

ČSN ISO 690 [01 0197] Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a 

citace informačních zdrojů 

ČSN ISO 7144 [01 0161] Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů 

ČSN ISO 9 (01 0185) Informace a dokumentace - transliterace cyrilice do latinky - slovanské 

a neslovanské jazyky  

http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
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VŽDY KONZULTUJTE SE SVÝM VEDOUCÍM PRÁCE !!! 
 

Všechny bakalářské a diplomové práce budou prověřeny speciálním počítačovým 

programem TURNITIN/EPHORUS, zda se nejedná o plagiáty prací zveřejněných na 

internetu, či kvalifikačních prací zpracovaných na VŠMVVP.  

Studenti posílají bakalářské a diplomové práce k prověření programem 

TURNITIN/EPHORUS v době před oficiálním předáním svých prací stu-

dijnímu oddělení. 
 

Připomenutí k poznámkovému aparátu: 
 

U všech převzatých údajů je nutno uvést jejich původce.  

▪ Citace nemohou nahrazovat vlastní autorský text, pouze dokreslují myšlenky  

autora/ky textu. Není žádoucí, aby text práce neobsahoval žádná vlastní stanoviska  

a poznatky a prezentoval pouze myšlenky jiných autorů. 

▪ Při studiu odborných pramenů a literatury je vhodné si od počátku pořizovat přesné 

výpisky, záznamy a doslovné citace (doporučuje se poznamenat si vždy i stránku  

příslušného pramene). 

▪ Studující by měli při zpracování práce vycházet i z odborné zahraniční literatury  

týkající se tématu práce. 

▪ Plagiát - představení duševního díla jiného autora určeného nebo napodobeného vcel-

ku nebo zčásti jako svého vlastního (definice dle ČSN ISO 5127:2003). Tzn., že užití 

jakékoliv myšlenky v odborné práci (ať už v písemné, obrazové, mluvené či jiné 

podobě) bez uvedení jejího autora je plagiátorství. Vytvořením plagiátu porušuje 

jeho autor základní pravidla vědecké etiky a autorský zákon. Takové jednání vede 

k zamítnutí práce, navíc může být podán i návrh na vyloučení plagiátora/ky ze studia. 

Nepřípustné je rovněž, pokud citace bez uvozovek jsou vydávány za parafrázi, když se 

jedná o doslovné přepisy textu cizích autorů a autorek či jejich stažení z webových 

stránek a nepřesné nebo nedostatečné citování.  

 

Je-li v textu citován cizí výrok doslova, musí být označen uvozovkami „“. Když se v ci-

tovaném textu objevují uvozovky, používáme v tomto případě jiné.  

V poznámce pod čarou uvádíme u přímého citátu bibliografickou citaci bez zkratky 

„srov.“. Pokud se v hlavním textu cizí výrok parafrázuje, shrnuje anebo se na něj odka-

zuje, nepoužívají se uvozovky a bibliografická citace v poznámce začíná zkratkou 

„srov.“. V poznámce pod čarou následuje po bibliografické citaci (přímé i nepřímé) ještě 

přesný údaj o konkrétní stránce/stránkách, kde se v citovaném díle převzatá informace nachá-

zí (na rozdíl od seznamu literatury, kde se uvádí celkový počet stran monografie - nepovinný 

údaj). Je-li dílo citováno nebo uváděno poprvé, uvádí se plnou bibliografickou citací, 

dále formou zkrácenou. Poznámky se číslují arabskými číslicemi v horním indexu průběžně 

v celé práci. Číslování v hlavním textu lze vkládat před nebo po interpunkčních značkách, ale 

je třeba dodržet stejný styl v celé práci. Poznámky se uvádějí na straně, kde se nachází text, 

k němuž se vztahují. Text poznámky je ukončen tečkou. 

Platí doporučení/zásada – doslovný text nebo překlad použít v nezbytném rozsahu, zá-

sadně citovat v textu a uvést zdroj v seznamu literatury.  
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Je nutné vždy citovat i svoje předchozí práce, jde o tzv. autocitace. Předchozí vlastní 

autorská díla mohou být východiskem nového díla, ne pouze opakováním (re-publikací) 

díla. Pokud diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, může student použít v diplomové 

práci ty části bakalářské práce, bez jejichž uvedení by diplomová práce netvořila logický ce-

lek. Převzaté části z bakalářské práce nesmí tvořit podstatnou část diplomové práce, je 

možné použít maximálně třetinu textu práce bakalářské. 

Způsob zpracování citací původních zdrojů (autor zdroje sám používá citace): 

▪ Bez prostudování neuvádět do seznamu literatury původním autorem vyhledané  

zdroje. 

▪ Sehnat původní zdroj, který byl autorem zdroje citován. 

▪ Zákony, rozsudky a jiné dostupné dokumenty vždy citovat z původního zdroje. 

▪ Není-li citovaný zdroj k dispozici, lze citovat buď pouze sekundární zdroj (je-li vklad 

autora významný) nebo citovat původní i sekundární zdroj (pokud autor původní zdroj 

cituje přímo, sám ho nezpracovává). 

Pojmosloví: 

▪ Citace přímé a nepřímé – Citované dílo je zdrojem pro napsaný text. Přímá citace 

– doslovně převzatý text. Nepřímá citace (parafráze) - vyjádření přebírané myšlenky 

vlastními slovy. Parafráze nesmí měnit myšlenku a záměr původního autora. 

▪ Odkaz na další literaturu – Napsaný text nevychází z uváděné literatury. Odkaz 

lze použít jako upozornění na literaturu, která se věnuje určitému problému  

podrobněji, ale není pro práci klíčová. Takový odkaz je možné vynechat, ovšem jeho 

uvedením se čtenář dozví, kde může vyhledat další materiály. Zároveň je zřejmé, že 

student prostudoval též jiné zdroje než ty, které přímo nebo nepřímo cituje. 

▪ Vysvětlivka - V poznámce pod čarou lze rozvést určité skutečnosti, které by  

neprospívaly plynutí hlavního textu, ale mohly by např. dokládat v textu uváděná tvr-

zení či čtenáře zajímat. Jsou-li ve vysvětlivce uváděny informace, které nejsou názo-

rem autora kvalifikační práce či nejsou obecně známé, pak v té samé poznámce musí 

být citován původní zdroj.  

 

Příklady návodných značek: 

▪ Viz 

Text je velmi volně založen na citovaném zdroji. Po viz se nikdy nepíše tečka (jedná  

se o příkazovou formu slovesa vidět). 

▪ Viz také  

Citovaný zdroj podporuje dané tvrzení jiným způsobem, resp. v širších souvislostech, 

než zdroje, citované na místě prvním. 

▪ Obecně k 

Zdroj pojímá v hrubých rysech danou problematiku. Obvykle se jedná o odkaz na  

rozšiřující literaturu. 

▪ Podrobněji/blíže k 

Zdroj, který rozebírá detailně danou problematiku. 

▪ Srv./srov. (Srovnej) 

Citovaný zdroj má vztah (spíše nepřímý) k argumentu, používá odlišnou logiku.  

▪ Jinak/odlišně 

Zdroj po uvedené značce má na argumentaci v hlavním textu jiný pohled, dochází 

k odlišným závěrům. Tvrzení v textu kvalifikační práce by mělo být přesvědčivé, jinak 

by zdroj citovaný za „Jinak/ odlišně“ nabourával koncepci práce. 
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Příklady latinských bibliografických zkratek: 

▪ in – v  

▪ ibid. (ibidem) nebo id. – tamtéž  

▪ op. cit. (opus citatum/opere citato) – (shora) citované dílo  

▪ et – a  

▪ ed. – editor  

▪ edd. (eds.) – editoři  

▪ sub(s) - k   pod 

 

Pokyny k cizojazyčným verzím bakalářských/diplomových prací: 
Pokud student/ka hodlá vypracovat vysokoškolskou kvalifikační práci v jiném než českém 

jazyce (možná je slovenština, angličtina), musí předem písemně zažádat o povolení prorekto-

ra/prorektorku pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání, který si před rozhodnutím vyžádá 

stanovisko vedoucího práce a vedoucího katedry. 

Študentov Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave – pobočka Pribinova 

25, sa povinnosť žiadať o povolenie vypracovať prácu v jazyku slovenskom netýka. 

Název práce na deskách pevné vazby i na titulním listě se uvádí v příslušném cizím jazyce. 

Musí přesně odpovídat názvu ve schváleném oficiálním zadání.  

 

Dílčí poznámky k tvorbě bakalářských/diplomových prací:  
• Portál o českém jazyku viz 

http://www.nechybujte.cz/Home/ShowView?view=default  

• Internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/   

• Typografická pravidla doporučují nenechávat na konci řádku předložky  

neslabičné (k, s, v, z) nebo jednopísmenné předložky (u, o) a spojky (a, i). Někteří 

pisatelé dokonce z estetických důvodů neponechávají na konci řádků jakékoliv 

jednoslabičné výrazy (např. ve, ke, ku, že, na, do, od, pod atd.). K dosažení 

požadovaného tvaru je třeba zalomit řádek (kurzor před slovo, které se má objevit na 

dalším řádku a stiskneme Shift+Enter) nebo nastavit pevnou mezeru 

(Ctrl+Shift+Mezerník).  

• Abstrakt a klíčová slova: Abstrakt se píše vždy na samostatnou stránku. Abstrakt 

(zhruba 10 řádků) je stručná a výstižná charakteristika obsahu práce sloužící 

zejména pro katalogizaci práce, její snadné vyhledání a rychlé seznámení se s jejím 

obsahem. Klíčová slova (podstatná jména) slouží zejména k vyhledávání prací v data-

bázích, proto je třeba zvolit takové výrazy, které co nejpřesněji vystihnou téma práce. 

Klíčová slova se oddělují čárkou a píší s malým počátečním písmenem, pokud nejde o 

název. Za klíčové slovo lze pokládat zejména odborný pojem složený maximálně ze 

dvou až tří slov, pokud nejde o název státu či užívaný ekonomický či politický pojem. 

Klíčových slov by mělo optimálně být 5 – 7. 

• Příloha je materiál, který není přímo rozebírán v textu, ale věcně se k němu vztahuje. 

Obsahuje data a další informace, které byly použity k získání základního materiálu. 

Přílohy se číslují a u každé z nich musí být, pokud se nejedná o vlastní výsledky, uve-

den zdroj, z něhož byly čerpány či převzaty. Při velkém rozsahu příloh je účelné je 

rozčlenit na: a) textové; b) tabulky, nejsou-li v textu práce a nejsou-li větší než půl 

strany; c) obrázky, nejsou-li v textu práce; d) grafy, nejsou-li v textu práce; e) ostatní.  

• Názvy kapitol a nadpisy se uvádějí na samostatných řádcích a nepíše se za nimi tečka. 

• Zahraniční literatura se uvádí v latince. Pokud je využito ruské literatury v práci, 

která není jako celek psána v ruském jazyce, přepisují se takové zdroje pomocí transli-

terace (nelze vkládat azbuku). Transliterace ruské cyrilice, event. ostatních jazyků - 

http://www.nechybujte.cz/Home/ShowView?view=default
http://prirucka.ujc.cas.cz/
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odkazy: http://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RUS.HTM, 

http://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM.  

Pro transliteraci z cizích jazyků je závazná ČSN ISO 9 (01 0185) - celé znění normy viz in-

ternet. 

• Společné zpracování práce více studenty (formou spoluautorství) není přípustné. 

 

http://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RUS.HTM
http://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM
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Seznam příloh 

Studenti v Praze: 

Příloha č. 1 – Vzor desek 

Příloha č. 2 – Vzor titulního listu 

Příloha č. 3 – Vzor oficiálního zadání bakalářské práce 

Příloha č. 3a – Vzor oficiálního zadání diplomové práce 

Příloha č. 4 – Vzor prohlášení – český jazyk 

 

Študenti v Bratislave (Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave – pobočka Pribino-

va 25): 

Příloha č. 1 – Vzor desek 

Příloha č. 2 – Vzor titulního listu 

Príloha č. 3b – Vzor oficiálneho zadania bakalárskej práce 

Príloha č. 3c – Vzor oficiálneho zadania diplomovej práce 

Príloha č. 4a – Vzor vyhlásenia – slovenský jazyk 

Príloha č. 5 – Vzor abstraktu 

 



 

Příloha č. 1 - desky  

 

VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ 

PRAHA, o. p. s. 

 

 

 

 

 

 

JAN NOVÁK 

 

 

H. KISSINGER A JEHO ÚLOHA 

V NORMALIZACI VZTAHŮ USA-ČLR 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAHA 2021 

(nebo BRATISLAVA 2021) 



 

Příloha č. 2 – titulní list 
 

     
 

 

 

 

JAN NOVÁK 

 

 

H. KISSINGER A JEHO ÚLOHA 

V NORMALIZACI VZTAHŮ USA-ČLR 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

VEDOUCÍ PRÁCE: prof. PhDr. ZDENĚK VESELÝ, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAHA 2021 

(nebo BRATISLAVA 2021) 

 

 



 

            Příloha č. 3  

 

Zadání bakalářské práce 
 

Příjmení, jméno: 
 
 
Studijní program: 
 

Specializace: 
 
 

Téma práce: 
 
 
Název práce1: 
 
 
Název práce v AJ: 
 
 
Vedoucí práce: 
 
 
Význam, aktuálnost nebo očekávaný přínos zvoleného tématu: 
(Zdůvodnění výběru tématu – každé zvolené téma by mělo mít buď určitý význam anebo určitý 

stupeň aktuálnosti pro danou oblast, předmět či obor, na který je práce zaměřena, resp. očekávaný 

přínos v řešené problematice nebo i pro autora samého) 

 
 
 
 
 
 
 
Cíle práce – výzkumná otázka/hypotéza: 
(Cíl práce vymezený v „Zadání“ je první definování cíle, je tedy stručné, avšak musí obsahovat zá-

kladní směřování budoucí práce, které musí být jednoznačně vymezeno) 

 
 
 
 
 
 
 
Stav poznání: 
(nejdůležitější autor/autoři a jeho/jejich myšlenky, výzkum apod., na které práce navazuje) 

 
 

                                                 
1 Pokud bude bakalářská práce psána v cizím jazyce (angličtina, slovenština), tak se v tomto jazyce uvede 
v tomto formuláři pouze název práce. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologie práce: 
(uveďte metodu/metody, které v práci budete využívat, a zdůvodněte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předběžný obsah práce: 
 
Úvod 

• Cíle práce 

• Stav poznání 

• Metodologie 
 

1.  
 
2. 
  
3. 
 
 
Závěr 

• Výsledky 

• Diskuse 

• Přínos práce 

 
Nejdůležitější prameny / literatura – v abecedním pořadí, dle normy ČSN 
690, min. 5 českých pramenů a min. 3 prameny v cizím jazyce (počet lze 
upravit se souhlasem plánovaného vedoucího práce, pokud prameny nejsou 
dostatečně dostupné v době přípravy projektu BP):  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánovaný termín odevzdání práce: 
 
Datum: 
 

Podpis studentky/studenta 

 
 
 
S předloženým projektem bakalářské práce souhlasím. 
Vedoucí práce 
Příjmení, jméno: Datum: 

 
Podpis: 

 
 
Předložený projekt bakalářské práce odpovídá studijnímu programu student-
ky/studenta. S předloženým projektem bakalářské práce souhlasím. 
Vedoucí katedry 
Příjmení, jméno: Datum: 

 
Podpis: 

 
 
 
S předloženým projektem bakalářské práce souhlasím. 
 
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 
rektor VŠMVV Praha, o. p. s. 

Datum: 
 

Podpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 Příloha č. 3a 

 

 

 

Zadání diplomové práce 
 

Příjmení, jméno: 
 
 
Studijní program: 
 

Specializace: 
 
 

Téma práce: 
 
 
Název práce2: 
 
 
Název práce v AJ: 
 
 
Vedoucí práce: 
 
 
Význam, aktuálnost nebo očekávaný přínos zvoleného tématu: 
(Zdůvodnění výběru tématu – každé zvolené téma by mělo mít buď určitý význam anebo určitý 

stupeň aktuálnosti pro danou oblast, předmět či obor, na který je práce zaměřena, resp. očekávaný 

přínos v řešené problematice nebo i pro autora samého) 

 
 
 
 
 
 
 
Cíle práce – výzkumná otázka/hypotéza: 
(Cíl práce vymezený v „Zadání“ je první definování cíle, je tedy stručné, avšak musí obsahovat zá-

kladní směřování budoucí práce, které musí být jednoznačně vymezeno) 

 
 
 
 
 
 
 
Stav poznání: 
(nejdůležitější autor/autoři a jeho/jejich myšlenky, výzkum apod., na které práce navazuje) 

                                                 
2 Pokud bude diplomová práce psána v cizím jazyce (angličtina, slovenština), tak se v tomto jazyce uvede 
v tomto formuláři pouze název práce. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologie práce: 
(uveďte metodu/metody, které v práci budete využívat a zdůvodněte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předběžný obsah práce: 
 
Úvod 

• Cíle práce 

• Stav poznání 

• Metodologie 
 

1.  
 
2. 
  
3. 
 
 
Závěr 

• Výsledky 

• Diskuse 

• Přínos práce 

 
Nejdůležitější prameny / literatura – v abecedním pořadí, dle normy ČSN 
690, min. 8 českých pramenů a min. 5 pramenů v cizím jazyce (počet lze 



 

upravit se souhlasem plánovaného vedoucího práce, pokud prameny nejsou 
dostatečně dostupné v době přípravy projektu DP):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánovaný termín odevzdání práce: 
 
Datum: 
 

Podpis studentky/studenta 

 
 
 
S předloženým projektem diplomové práce souhlasím. 
Vedoucí práce 
Příjmení, jméno: Datum: 

 
Podpis: 

 
 
Předložený projekt diplomové práce odpovídá studijnímu programu student-
ky/studenta. S předloženým projektem diplomové práce souhlasím. 
Vedoucí katedry 
Příjmení, jméno: Datum: 

 
Podpis: 

 
 
 
S předloženým projektem diplomové práce souhlasím. 
 
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 
rektor VŠMVV Praha, o. p. s. 

Datum: 
 

Podpis: 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Príloha č. 3b 

 

 

Zadanie bakalárskej práce 
 

Priezvisko, meno: 
 
 
Študijný program: 
 

Špecializácia: 
 
 

Téma práce: 
 
 
Názov práce: 
 
 
Názov práce v AJ: 
 
 
Vedúci práce: 
 
 
Význam, aktuálnosť alebo očakávaný prínos zvolenej témy: 
(Zdôvodnenie výberu témy – každá zvolená téma by mala mať buď určitý význam alebo  určitý 

stupeň aktuálnosti pre danú oblasť, predmet či odbor, na ktorý je práca zameraná, resp. očakávaný 

prínos v riešenej  problematike alebo i pre samotného autora) 

 
 
 
 
 
 
 
Ciele práce – výskumná otázka/hypotéza: 
(Cieľ práce vymedzený v „Zadaní“ je prvým definovaním  cieľa, je teda stručný, avšak musí obsaho-

vať základné smerovanie budúcej práce, ktoré musí byť jednoznačne vymedzené) 

 
 
 
 
 
 
 
Stav poznania: 
(najdôležitejší autor/autori a jeho/ich myšlienky, výskum a pod., na ktoré práca nadväzu-
je) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodológia práce: 
(uveďte metódu/metódy, ktoré  budete v  práci  využívať a zdôvodnite ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predbežný obsah práce: 
 
Úvod 

• Ciele práce 

• Stav poznania 

• Metodológia 
 

1.  
 
2. 
  
3. 
 
 
Záver 

• Výsledky 

• Diskusia 

• Prínos práce 
 
Najdôležitejšie pramene / literatúra – v abecednom poradí, podľa normy 
ČSN 690, min. 5 českých/slovenských prameňov a min. 3 pramene v cudzom 
jazyku (počet možno upraviť so súhlasom plánovaného vedúceho práce, po-
kiaľ pramene nie sú dostatočne dostupné v dobe prípravy projektu BP):  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánovaný termín odovzdania práce: 
 
Dátum: 
 

Podpis študentky/študenta 

 
 
 
S predloženým projektom bakalárskej práce súhlasím. 
Vedúci práce 
Priezvisko, meno: Dátum: 

 
Podpis: 

 
 
Predložený projekt bakalárskej práce zodpovedá študijnému programu štu-
dentky/študenta. S predloženým projektom bakalárskej práce súhlasím. 
Vedúci katedry 
Priezvisko, meno: Dátum: 

 
Podpis: 

 
 
 
S predloženým projektom bakalárskej práce súhlasím. 
 
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 
rektor VŠMVV Praha, o. p. s. 

Dátum: 
 

Podpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Príloha č. 3c 

 

Zadanie diplomovej práce 
 

Priezvisko, meno: 
 
 
Študijný program: 
 

Špecializácia: 
 
 

Téma práce: 
 
 
Názov práce: 
 
 
Názov práce v AJ: 
 
 
Vedúci práce: 
 
 
Význam, aktuálnosť alebo očakávaný prínos zvolenej témy: 
(Zdôvodnenie výberu témy – každá zvolená téma by mala mať buď určitý význam alebo  určitý 

stupeň aktuálnosti pre danú oblasť, predmet či odbor, na ktorý je práca zameraná, resp. očakávaný 

prínos v riešenej  problematike alebo i pre samotného autora) 

 
 
 
 
 
 
 
Ciele práce – výskumná otázka/hypotéza: 
(Cieľ práce vymedzený v „Zadaní“ je prvým definovaním  cieľa, je teda stručný, avšak musí obsaho-

vať základné smerovanie budúcej práce, ktoré musí byť jednoznačne vymedzené) 

 
 
 
 
 
 
 
Stav poznania: 
(najdôležitejší autor/autori a jeho/ich myšlienky, výskum a pod., na ktoré práca nadväzu-
je) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metodológia práce: 
(uveďte metódu/metódy, ktoré  budete v  práci  využívať a zdôvodnite ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predbežný obsah práce: 
 
Úvod 

• Ciele práce 

• Stav poznania 

• Metodológia 
 

1.  
 
2. 
  
3. 
 
 
Záver 

• Výsledky 

• Diskusia 

• Prínos práce 

 
Najdôležitejšie pramene / literatúra – v abecednom poradí, podľa normy 
ČSN 690, min. 8 českých/slovenských prameňov a min. 5 prameňov 
v cudzom jazyku (počet možno upraviť so súhlasom plánovaného vedúceho 
práce, pokiaľ pramene nie sú dostatočne dostupné v dobe prípravy projektu 
DP):  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánovaný termín odovzdania práce: 
 
Dátum: 
 

Podpis študentky/študenta 

 
 
 
S predloženým projektom diplomovej  práce súhlasím. 
Vedúci práce 
Priezvisko, meno: Dátum: 

 
Podpis: 

 
 
Predložený projekt diplomovej práce zodpovedá študijnému programu štu-
dentky/študenta. S predloženým projektom diplomovej práce súhlasím. 
Vedúci katedry 
Priezvisko, meno: Dátum: 

 
Podpis: 

 
 
 
 
S predloženým projektom diplomovej práce súhlasím. 
 
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 
rektor VŠMVV Praha, o. p. s. 

Dátum: 
 

Podpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     Příloha č. 4 

 

PROHLÁŠENÍ 

Čestně prohlašuji, že jsem bakalářskou (diplomovou) práci vypracoval(a) samostatně 

a použil(a) jen uvedených pramenů a literatury. 

 

Zároveň čestně prohlašuji, že elektronická verze práce se plně shoduje s verzí tiště-

nou. 

 

Souhlasím se zveřejněním práce – v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Studij-

ního a zkušebního řádu Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

a vyhlášky rektora č. 2/2018-2019 Zveřejňování závěrečných prací. 

 

 

 

………………………………… 

 

         Podpis 

 

 

 

V Praze dne ……………      

 



 

Príloha č. 4a – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave  

- pobočka Pribinova 25 

 

 

 

VYHLÁSENIE 

Čestne vyhlasujem, že som bakalársku/diplomovú prácu vypracoval(a) samostatne 

a použil(a) len uvedené pramene a literatúru. 

 

Súčasne čestne vyhlasujem, že elektronická verzia práce sa plne zhoduje s verziou 

tlačenou. 

 

Súhlasím so zverejnením práce – v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona  

České republiky č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v znení neskorších predpisov, 

zákona České republiky  č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, o právach súvisiacich 

s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení ne-

skorších  predpisov, Študijného  a skúšobného  poriadku Vysoké školy mezinárod-

ních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. a vyhlášky rektora č. 2/2018-2019 Zverejnova-

nie záverečných prác. 

 

 

………………………………… 

 

         Podpis 

 

 

 

V Bratislave  dňa ……………      

 
 



 

 Príloha č. 5 – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave 

- pobočka Pribinova 25 

 

ABSTRAKT 

 

HRAŠKO, Janko. Teória racionálnej voľby z hľadiska politickej vedy. Bratislava, 

2017. Bakalárska práca (Bc.) Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.   

Vedúci práce doc. PhDr. Jozef Múdry, PhD., 53 s. 

 

Krátka (informatívna) charakteristika obsahu práce, ktorá zahŕňa údaje o cieli práce, 

metódach, výsledkoch a záveroch skúmania, predpokladaný prínos. 

 

Kľúčové slová:  

 

 

Abstrakt je potrebné vypracovať v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. 
 


