
Jak psát bakalářskou práci



Formátování

•Normostrana  = 1800 znaků včetně mezer

•Řádkování 1,5

•Velikost písma 11 nebo 12.

•Okraje 3 cm z obou stran, 2,5 cm shora a zdola

•Text zarovnat do bloku

•úprava práce

https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/metodicke-pokyny-doporucena-formalni-uprava-zaverecne-kvalifikacni-prace/


Citování

• Citování ukáže, do jaké míry je práce původní, nebo jen 
opakuje něco, co již bylo řečeno jinde.

• Necitují se vlastní poznatky a myšlenky a všeobecně známá 
fakta

• dva základní způsoby:
• Citace – uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho 

do uvozovek
• Parafráze – volné zopakování myšlenek a do uvozovek se 

nedává



Forma citování

• ISO 690

AUTOR. Název. Vydání. Místo: nakladatel, rok, číslo strany.
• Buď jako poznámka pod čarou
• Na konci kapitoly či knihy

WOODWARD, K. Concepts of Identity and Difference. In WOODWARD, 
K. Identity and Difference. 1. vyd. London: Sage, 1997, s. 8–62

• Harvardský systém

(Novák, 2001, s. 25)
• Citujeme přímo v textu

• https://www.citace.com/
• generátor citací
• příklady citování různých druhů dokumentů

• Mendeley, Zotero

https://www.citace.com/


Jak si vybrat 
téma?

Je důležité nastavit si problémy, 
které chcete řešit

Je dobré téma co nejvíce zúžit

Vybírejte i dle dostupnosti zdrojů 



Bibliografie

Uvádí se na konci práce

Součástí jsou i prameny 

• Monografie

• Studie a články 

• Jazyk 

Snažte se ji strukturovat!

Uvádějte plnou bibliografickou citaci



Zdroje

Definujte si 
klíčová slova 

k tématu

• Ukaz.cuni.cz

• ezdroje.cuni.cz

• scholar.google.com

Využívejte 
internetové 
vyhledávače

• Ckis.cuni.cz

• Skc.nkp.cz

• aleph.nkp.cz

Knihovny



Publikace 
chybí?

MEZIKNIHOVNÍ 
VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

WWW.WORLDCAT.ORG

JDĚTE DO HLUBIN 
INTERNETU 



Jak práci 
strukturovat? 

ÚVOD TĚLO PRÁCE

ZÁVĚR



Co má být 
úvodu?

Vymezení tématu práce

Definice základních problémů 
– badatelské otázky

Způsob jakým budete 
problémy řešit

Krátké uvedení do 
problematiky 

Rozbor vámi využitých zdrojů 



Tělo práce

Proces „řešení“ badatelských 
otázek

Obvykle je to několik kapitol

v případě exaktního výzkumu 
předkládáte data



Závěr

Krátké shrnutí 
Vyvození závěrů z 
řešení otázek

Výhled dalšího 
bádání

Čtenáři by mělo 
stačit číst úvod a 
závěr 


