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Přistupuje-li student k uveřejnění svých výsledků formou diplomové práce, stává se 

v podstatě autorem vědecké práce. Napsat dokonalou vědeckou práci předpokládá určitou 

míru umění podobně jako psaní jakékoliv jiné dobré literatury. Proto je zcela zásadní číst 

jakoukoli kvalitní literaturu (romány, detektivky, literaturu faktu, „science fiction“, atd.). 

Z tohoto důvodu je součástí semináře i diskuse o současných titulech, které studenti čtou a 

proč. Četba skript a učebnic k jednotlivým přednáškám nenahrazuje každodenní četbu další i 

jiné než odborné literatury. Čtení knih rozvíjí představivost a zvyšuje formulační schopnosti. 

Součástí a podmínkou cvičení je i napsání eseje na dané téma, které odhalí Vaše vyjadřovací 

schopnosti a fantazii, která je pro vědeckou práci naprosto nezbytná. Kurzy tvůrčího psaní 

vede např. v Praze známý spisovatel Michal Viewegh.  

 

Diplomová práce má zpravidla tyto části: 

 Název 

 Záhlaví (jméno autora a další informace) 

 Souhrn 

 Klíčová slova 

 Úvod 

 Materiál a metodika 

 Výsledky 

 Diskuse 

 Závěr 

 Poděkování 

 Seznam literatury 

 Příloha (tabulky a obrázky, které mohou doplňovat celkový obraz práce) 

 

U diplomových prací se nepředpokládá, že by byly zpracovány formou literární rešerše (to je 

možné u bakalářských prací). Jazyk práce by měl být dokonale spisovný a správný. Skladba 

vět má být jednoduchá. Nepište dlouhá souvětí, určitě se do nich zamotáte a uděláte 

gramatické a logické chyby. Terminologie musí odpovídat běžným zvyklostem daného oboru, 

nemají se používat neběžné nebo nepoužívané výrazy. Terminologie by měla být jednotná, 

pokud mají některé termíny další synonyma, používejte nejčastěji používaný termín, případně 

vysvětlete nebo ocitujte, kde je přesná definice termínu. Má se vážit každé slova z hlediska 

přesnosti, úspornosti a jasnosti vyjadřování. Používání slovesných časů je funkční: záznamy o 

pozorování a pokusech se píší v minulém času, přítomný čas je vyhrazen pro konstatování 

trvalých podmínek a pro zevšeobecňování. Neosobně se píší jen abstrakty, některé části 

metodiky, nebo ty oddíly, kde např. trpného rodu je nutné, se používá adekvátně funkčně. 

Používání trpného rodu se má omezit na minimum. Neodporuje nijak etice a je daleko 

přesnější, napíši-li v první osobě, že jsem vykonal ty a ty pokusy, vyhodnotil tolik a tolik 

materiálu, atd. Jistě není vhodné hovořit o sobě jako o autorovi v množném čísle. Jasné 

prokázání toho, co jsem udělal vlastními silami, se u diplomových prací vyžaduje (některé 



práce jsou součástí týmových projektů s mnoha autory). I zde je ovšem účelné rozlišovat, co 

„se domnívám já“, a „co ze svých poznatků vyvozuji“ na rozdíl od toho „co se všeobecně 

považuje za platný názor“, co „je dosud převážně tradováno většinou autorů“. 

 

 

Název 

  Název práce má být co nejstručnější a přitom co nejvíce informativní. Má vystihovat obsah 

práce, již v nadpisu má být zřejmý jejích charakter (experimentální, popisný, práce přinášející 

aplikovatelné výsledky nebo spíše něco teoretického) a základní metodický přístup 

(laboratorní sledování, polní pokusy, biochemie, atd.). 

  Výstižnost a přesnost nadpisu je rozhodující pro správné zařazení při dokumentaci a při 

vyhledávání informací. Je třeba si uvědomit, že čtenář se nejprve seznámí s nadpisem a 

zpravidla podle jeho znění se rozhoduje, přečte-li si abstrakt nebo celou práci. Máte výhodu, 

že název práce Vám již navrhne školitel při jejím zadávání, přesto si musíte předešlé 

uvědomit.  

 

Záhlaví 

 

  Na další samostatné řádce pod názvem práce se uvádí jméno autora, Fakulta a Univerzita, 

dále informace o tom, že se jedná o diplomovou práci. Dále následuje jméno školitele a jméno 

města a rok napsání práce. Podívejte se na vzorové práce uvedené na STAGu. 

  Velmi důležitou součástí před úvodem práce je prohlášení studenta o tom, že práci napsal 

sám na základě vlastních výsledků. Je důležité, aby všechny tabulky a obrázky byly kromě 

popisu označeny tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o vlastní výsledky, nebo tabulky a 

obrázky převzaté od jiných autorů. Tento fakt je nutno uvést v popisech tabulek a obrázků. 

Nelze také sestavovat text z okopírovaných článků a textů z internetu. 

  Poděkování je také důležitou krátkou částí před vlastním textem diplomové práce. Určitě se 

hodí poděkovat vedoucímu Vaší práce, všem kdo Vám poskytli pomoc (technickou, 

materiální, atd.). Pokud je Vaše diplomová práce součástí grantového projektu Vašeho 

školitele (Zemědělské fakulty JU), je vhodné to uvést (číslo a další specifikaci grantu). 

 

Úvod 

 

  Několik prvních vět, úměrnosti závažnosti a rozsahu práce, je věnováno stručnému uvedení 

do problematiky. Upozorní na kontinuitu výzkumu charakterizováním dosavadních znalostí a 

vytýčí cíle práce. Tyto cíle jsou v zadání diplomové práce a měly by být všechny splněny, 

případně vysvětleno proč některý cíl nemohl být splněn (nedostatek materiálu, neúspěch 

pokusu, atd.). Výčet všech prací týkajících se daného tématu či srovnání dosažených výsledků 

s citovanými pracemi a jejich posouzení z hlediska nových poznatků je na místě v literárním 

přehledu a v diskusní části a nikoliv v úvodu. Úvod by měl být krátký, maximálně 2 stránky.  

 

 

Literární přehled 

 

  Student by se měl seznámit s hlavními tuzemskými i zahraničními publikacemi týkajícími se 

tématu jeho diplomové práce. U diplomové práce je zcela nutná znalost zahraničních zdrojů a 

výmluvy na to, že neumím dobře anglicky je lichá. Zkrátka je to nutné, protože ČR je 

nepatrná země z hlediska celosvětové vědy. Pro přípravu literárního přehledu doporučuji 

vytvoření vlastní studentovy elektronické databáze vhodných publikací k tématu. Prvním 

krokem je vyhodnocení publikací, které potřebuji nutně ke své diplomové práci. Nebudu zde 



opakovat známá fakta o elektronických informačních zdrojích (EIZ) JU (Akademická 

knihovna JU). Seznamy EIZ jsou dostupné z hlavní stránky Akademické knihovny 

(www.lib.jcu.cz - e-zdroje). Ze sítě Jihočeské univerzity se lze připojit k placeným zdrojům, 

který je určen licenčními podmínkami. Doporučenými zdroji jsou zejména: 

 Multioborové zdroje (EBSCO, ProQuest Central, ScienceDirect, SpringerLink, Web 

of Science a Wiley Online Library. 

 Zdroje z oblasti přírodních věd a zemědělství (BioOne, CAB Abstracts, CABI 

Compendia, FSTA, PQ Agricola). 

 Další zdroje pro studenty naší fakulty neuvádím, ale jsou na stránkách knihovny. 

 Pokud si nejste jisti, obraťte se na pracovníky naší knihovny, jistě Vám poradí. 

 

Úkolem studenta je porozumět vědeckým publikacím a knihám a vybrat a vytřídit podstatné 

informace pro téma své diplomové práce. Ne vše se bude hodit a nenechte se unést šíří 

problematiky, která je takřka nekonečná (vše je zajímavé). Třídění a vyhodnocení kvality a 

důležitosti informací je jedním ze základních úkolů vysoké školy. Jistě nebudete citovat 

články z deníku Blesk a podobných, i když sledování populárně vědeckých časopisů (např. 

Živa, Vesmír, Bulletin AV ČR, atd.) není od věci pro celkový přehled o tom, jaké jsou 

současné trendy ve Vašem oboru. Pokud máte internet doma a nebude o weekendu 

v knihovně, zkuste prostě zadat odpovídající klíčová česká nebo anglická slova a uvidíte, že 

rázem budete mít desítky až stovky odkazů (např. Leptinotarsa decemlineata, bionomy, life 

cycle, distribution, control). Zadání vhodných klíčových slov je vždy zásadní pro získání 

informací a student by je měl zvládnout (dokázat vyhledat si patřičné informace sám). 

Nespoléhejte jen na pomoc svého školitele. Bude vždy mile překvapen, když ho překvapíte i 

Vy, že nějakou novou vědeckou práci ještě nestačil přečíst. 

  Pokud budete mít databázi podle Vašich představ dostatečně úplnou, můžete přistoupit 

k psaní literárního úvodu. To ovšem neznamená, že zde mechanicky zkopírujete nebo opíšete 

abstrakty vyhledaných publikací. Rešerše je velmi obtížnou disciplinou, jejímž úkolem je 

shrnout dosavadní poznatky, udělat z nich určitá zobecnění pokud je to možné (v některých 

případech mají na Vaši problematiku různí autoři různé názory) a využít vše zmíněné 

v diskusi, která následuje po výsledcích. Nepodceňujte tuto část, je velmi náročná. Doporučuji 

si na základě studovaných článků udělat tabulku, která shrne současné znalosti a zjednoduší 

Vaši práci. Např. můžete do této tabulky dát údaje o tom, jaká byla biodiverzita (biomasa, 

produkce mléka, atd.) za různých podmínek pokusů a terénních zkušeností podle různých 

zahraničních autorů, můžete výsledky oddělit geograficky (co se zjistilo u nás, v Německu, 

Švédsku, USA, Novém Zélandu, atd. podle Vašich zdrojů). Vaší kreativitě se nekladou meze. 

Tyto tabulky mohou být součástí literárního úvodu a vždy Vám pomohou syntetizovat a 

zobecnit výsledky. Je vhodné také uvést počet cizojazyčných a místních literárních zdrojů. 

 

 

Materiál a metodika 

  Správný výběr a úměrná podrobnost údajů v kapitole „Materiál a metodika“ jsou často 

rozhodující pro splnění základní podmínky, podle které výsledky uveřejněné v původní práci 

(a tou by měla být zejména diplomová práce) mají být reprodukovatelné.  

  Údaje o materiálu mají u zemědělských a přírodovědeckých prací obsahovat vědecké jméno 

pokusného objektu, druhů zjištěných v terénu. V obecných a aplikačních pracích 

zemědělského typu by se měla používat dobře známá a vžitá latinská jména. Dále by měla být 

uvedena data o materiálu a metodách, to je o způsobu odběru vzorků, konzervaci a uložení 

materiálu, determinátorovi, atd. Důležité jsou i kvantitativní údaje. Pokud tento údaj nelze 

vyčíst z tabulek či obrázků připojených k výsledkům, měla by být zahrnuta data o velikosti 

http://www.lib.jcu.cz/


pokusných ploch, vzorků, počtu replik, kontrol, atd. Vhodné je u terénních dat doplnit 

souřadnice podle GPS. 

  Je třeba přesně specifikovat chemikálie, pokud se provádějí jemnější chemická stanovení, 

přesně označit použité reagencie, barviva, zkoušené pesticidy, atd. 

  Dalšími údaji v metodické části práce se specifikují experimentální podmínky v chovech 

(teplota, vlhkost, osvětlení, atd.) či podmínky prostředí při polních pokusech. Významné jsou 

i údaje o hustotě populace (či o počtu pokusných zvířat), o případném výskytu nemocí, o 

parazitaci a zejména o mortalitě v kontrolní sérii. 

  Údaje o metodice se vypisují podrobně, je-li postup nový, je-li neobvyklý či je-li popsán jen 

v těžko dostupné publikaci, nebo jde o modifikaci metody, jinde dosud neuvedenou. Používá-

li se standardní metoda, postačí odkaz na práci, v níž je metoda popsána. To se týká i dílčích 

údajů (např. byla-li metoda modifikována popíše se jen odchylka v postupu). 

  Velmi důležitou součástí laboratorních i terénních prací jsou kvantitativní údaje (velikost 

vzorků), způsobech kvantitativního hodnocení, metodách matematicko-statistického 

hodnocení. Tyto údaje by neměly chybět v laboratorních ani terénních pracích. Jsou to často 

stručné údaje o grupování při sestavování číselných dat do tabulek, o přesnosti měření, o 

velikost měřených vzorků, citace literatury (programu), podle níž bylo provedeno 

matematicko-statistické hodnocení.  

  V poslední době se v oborech Agroekologie a Trvale udržitelné systémy hospodaření 

v krajině stále častěji objevují diplomové práce, které patří spíše do tak zvaných měkčích věd 

(sociologická sledování, ekonomická hodnocení, atd.). I u těchto měkčích věd by měly být 

dodrženy principy naznačené u exaktnějších věd aplikované ekologie (zemědělství) nebo 

oborů vyloženě teoretických (např. parazitologické výzkumy, atd.). Při použití dotazníkové 

metody je nutné formulář (dotazník) přiložit do přílohy. Dále je třeba uvést, zda byla 

dotazníková metoda provedena přímo s jednotlivými respondenty osobně či byla rozeslána 

poštou, e-mailem a podobně. V každém případě je nutné uvést, kolik bylo dotazníků, jaká 

byla věková, vzdělanostní, atd. struktura respondentů, kolik dotazníků se vrátilo, atd. 

  Všechny metodické otázky je třeba důkladně konzultovat s vedoucím práce, který určitě 

poradí. 

 

 

Výsledky 

  Tato část práce by měla přinášet jen původní (vlastní) nebo nová pozorování a interpretace 

výsledků vlastních pokusů. Konstatování dřívějších znalostí, pokud je nutné, patří do 

literárního přehledu a srovnání vlastních výsledků s jinými, resp. posouzení dřívějších názorů 

ve světle nových výsledků, patří do „Diskuse“. 

  Autor se má snažit, aby publikované výsledky byly pro čtenáře snadno pochopitelné z údajů 

obsažených v práci, bez nutnosti studovat další materiál.  

  Je pochopitelné, že kapitola „Výsledky“ nemůže být pouhým záznamem vykonaných 

pokusů, souhrnem číselných dat a snůškou všech informací, které se podařilo shromáždit. 

Kritický výběr a adekvátní podání úměrně zhodnocených dat je rozhodujícím předpokladem 

pro správné koncipování části o výsledcích. Základním materiálem jsou dokonalé pracovní 

záznamy a pečlivě vedené protokoly, výsledky měření a pozorování, z nichž autor vybere a 

utřídí rozhodující údaje. Nelze opisovat data protokolárního charakteru. Všechny údaje musí 

být zpracovány a podány formou snadno srozumitelnou pro čtenáře. Číselných dat má být jen 

tolik, kolik je nezbytné pro kontrolu správnosti autorových vývodů a kolik je třeba, aby se 

mohly stát podkladem pro opakování pokusů či pozorování. Cílem je vytvořit z Vašich dat tak 

zvaná „metadata“, shrnující Vaše dílčí data. Čtenář nebude analyzovat tato Vaše dílčí data a 

předpokládá, že mu je předložíte ve shrnující formě. Analýza pozorovaných dat a účelné, 



logické a jasné vyjádření výsledků v diplomové práci patří k základním předpokladům jejího 

úspěšného dovršení. 

  Při koncipování statě o výsledcích je třeba rozvážit, jaký způsob interpretace výsledků je 

nejvhodnější. Zdlouhavé výčty pozorovaných dat může přehledně nahradit souhrnná tabulka. 

Údaje shrnuté do rozsáhlých tabulek čísel mohou být často vhodněji vyjádřeny graficky. 

Grafy a schémata bývají většinou, z hlediska srozumitelnosti a názornosti, nejvhodnějším 

způsobem interpretace výsledků. Má se však dbát na to, aby grafy obsahovaly všechny 

potřebné údaje a aby z grafů bylo možné s dostatečnou přesností odečítat základní hodnoty. 

Pokud máte výsledky transformovány do „metadat“ (tabulky, obrázky), můžete je v textu 

výsledků komentovat a zobecňovat. Výsledky by měly pravdivě interpretovat to, co jste svou 

prací zjistili. Není možné, aby slovní interpretace výsledků byla v rozporu s Vašimi tabulkami 

a obrázky. Je nutné se oprostit od Vašich představ, k jakým zajímavým výsledkům jste došli, 

které nejsou kvantitativně podloženy. 

  Ve výsledcích neporovnáváte to, co jste zjistili s výsledky jiných autorů. To patří do 

„Diskuse“. Velmi stručným, přehledným a koncisním způsobem předkládáte čtenáři, co Vaše 

práce přinesla. 

  Tabulky a obrázky (grafy) jsou častým úskalím diplomových prací. Tabulky dat poskytují 

přehled zjištěných a srovnávaných údajů a jsou velmi důležité. Podávají totiž co nejstručnější 

záznam. Tabulky tedy znamenají úsporu rozsahu. Údaje zařazování do tabulek je však třeba 

podrobit kritickému výběru. Nelze zařazovat tabulky protokolárního charakteru. 

Nezpracované a nezhodnocené údaje se do textu diplomové práce nedávají. Pokud chcete a 

považujete za vhodné uvést takové rozsáhlé tabulky s kvantitativními daty (např. o 

klimatických poměrech měřených na lokalitě, o koncentraci sloučenin ve vodách, atd.), 

můžete je zařadit do přílohy. Očekává se, že výběrem a uspořádáním údajů do tabulek se 

usnadní srovnání, ozřejmí se vztahy a demonstrují trendy. 

  Tabulka má sama o sobě poskytovat všechny základní informace, je opatřena názvem a 

pořadovým číslem a další doprovodnou legendou a vysvětlivkami. Není možné, aby čtenář 

hledal údaje, které jsou v tabulce v textu diplomové práce. Tabulka by měla být jasná i bez 

čtení textu práce, kde je však podrobně komentována Vaším názorem. 

  Tabulky by neměly být neúměrně rozsáhlé ani přehnaně složité. Je třeba zvážit, mají-li být 

všechny studované vztahy zachyceny v jedné souhrnné tabulce, či v několika dílčích 

tabulkách a není-li vhodné grafické znázornění. 

  Údaje v tabulkách se neopakují v textu – zde je jen odkaz, komentář a zdůvodnění aspektu, 

vztahu, či trendu, který tabulka číselně dokumentuje. Mělo by být vždy jasné, jak velký 

soubor se v tabulce hodnotí. Číselné údaje se nemají předkládat tak, aby vzbuzovaly dojem 

větší závažnosti či přesnosti, než je dáno rozsahem materiálu či přesností metody. Je lépe psát 

např., že ze 4 jedinců byl jeden parazitován, než uvádět, že parazitace byla 25 %. 

  Stejná pravidla při popisování, číslování a interpretaci jako u tabulek platí u obrázků (grafů). 

Bližší informaci najdete ve vzorech diplomových prací. 

 

Diskuse 

  Diskuse je nedílnou součástí Vaší diplomové práce. V diskusi můžete a musíte povolit uzdu 

Vaší fantazii (samozřejmě pod kontrolou toho, co jste si o dané problematice přečetli 

z odborné a vědecké literatury, která je v literárním přehledu na začátku). V diskusi se uvedou 

zobecňující soudy na základě nově předkládaných poznatků, nové výsledky se konfrontují 

s dosavadními poznatky a názory (viz literární přehled). Velmi pečlivě se zváží všechna 

hlediska, která omezují zobecnění výsledků a mají se specifikovat možné zdroje chyb a 

nepřesnosti. Nemají se přehlédnout výjimky v pozorovaných datech, které se eventuálně mají 

zdůvodnit. Nemají se vyslovit přehnaně optimistické závěry či návrhy na praktické využití 

poznatků na základě dílčí studie, což diplomová práce většinou je. 



  Diskuse tedy není jen výměnou názorů, i když konfrontace s dříve uveřejněnými poznatky je 

na místě. Diskutovat se však nemá s autory, ale s jejich názory či postřehy. Kritické soudy se 

mají omezit jen na vědecká hlediska. Názory jiných autorů je třeba interpretovat přesně, 

tvrzením se nemá přikládat jiný smysl, než jaký jim podle kontextu vložil autor. Je třeba 

posoudit, jde-li o skutečnou názorovou neshodu, nebo použil-li autor, s jehož názorem 

diskutujeme, některé termíny v jiném pojetí. 

  V diskusi se soustřeďuje většina odkazů na literární prameny z celé práce, ale hlavně 

z literárního úvodu. Vesměs je vhodnější stručně a přesně interpretovat vlastními slovy 

poznatky a názory jednotlivých autorů. V nevyhnutelných případech je možné uvádět i kratší 

pasáže formou citátu. Citát se má uvádět přesně v původním znění. 

 

 

Přehled použité literatury (zdroje) 

  Seznam je velmi důležitou součástí diplomové práce. Často je však studenty podceňován, 

protože se domnívají, že už vše podstatné udělali a bibliografie je jen jakýmsi bohužel 

vyžadovaným seznamem zdrojů. To však není pravda. Bibliografie dokumentuje, jak jste se 

seznámili s tuzemskou a zejména zahraniční odbornou a vědeckou literaturou. U diplomových 

prací je podmínkou využití zahraničních zdrojů, tedy vědeckých prací v anglickém jazyce. 

Student magisterského studia se nesmí vymlouvat na to, že anglicky neumí, protože měli 

němčinu nebo ruštinu. Absolvent naší fakulty by měl znát 2 – 3 cizí jazyky. 

  Všechny tituly obsažené v seznamu literatury musí být obsaženy v předcházejících 

kapitolách diplomové práce a naopak v těchto kapitolách by nemělo dojít k tomu, že některý 

z autorů schází s úplnou citací v bibliografii. Studenti se často ptají, jaký by měl být počet 

titulů uvedených v bibliografii. Na tento dotaz není jednoznačná odpověď. V každém případě 

by to měl být počet odpovídající danému tématu (u některých témat je počet publikací 

v češtině minimální) a s ohledem na rozsah diskuse. Počet anglických citovaných publikací by 

měl být minimálně 10. 

  Soupis úplných bibliografických citací, které jsme ke své práci použili, se uvádí na konci 

hlavního textu před přílohami. Je to samostatná kapitola práce nazvaná „Použitá literatura” 

(„References”). Seznam literatury obsahuje všechny prameny, které autor ve své práci využil. 

Nejde tudíž o soupis všech publikací, které se dané problematiky týkají. 

  Seznam použité literatury můžete (já to doporučuji a používám) řadit abecedně podle 

příjmení autora (autorů). Uvedeme si příklady citace neperiodických a periodických 

publikací. 

  Bibliografický záznam neperiodické publikace (vědecká monografie, kniha) 

  U citací knih (neperiodických výtisků) se vedle autora, roku vydání a názvu práce uvádí i 

pořadí edice (jde-li o další vydání), celkový počet stran (tedy nikoliv 1 – 489, ale 489 str. 

nebo pp.), případně počet stran v úvodu (např. xi + 489 pp.), vydavatel, místo. Odkazuje-li se 

jen na určitou část díla, např. kapitolu knižní publikace, jejíž autor není současně autorem, či 

editorem celé knihy, cituje se obvykle takto: Gäbler H., 1965: In Eichler E. (editor): 

Handbuch der Insektizidenkunde, pp. 180-189, VEB Springer, Berlin. Následují příklady. 

 

Bibliografický záznam neperiodické publikaci (monografie, kniha) 

Imms A. D. 1957: A general textbook of entomology. 9
th

 ed. (revised), xi + 886 pp. London. 

Lewis T. & Taylor L. R., 1967: Introduction to experimental ecology. 401 pp. Academic 

Press, London and New York. 



Rockstein M. (editor) 1965: The physiology of insects. xiv + 692 pp, Academic Press,  

London and New York. 

Newton A. F. 1990: Insecta: Coleoptera, Staphylinidae, adults and larvae. In Dindall D. L. 

(ed.), Soil biology guide, Wiley, New York, pp. 1137-1174. 

 

Pototskaya V. A. 1967: Key for identification of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of 

the european part of the USSR. Nauka, Moscow, 119 pp. (In Russian). 

 

 

Bibliografický záznam periodické publikace (vědecké a odborné časopisy) 

  Prvním údajem v bibliografii je údaj o autorovi publikace. Odkaz s uvedením jména autora a 

letopočtu se uvádí např. Needham a Dunning (2001) nebo (Needham & Dunning, 2001) podle 

toho jak je citujete ve Vašem textu (např. J. Novák (2001 zjistil, že..., nebo údaje o rozšíření 

uvádí řada autorů (např. Novák, 2001, Brumla, 2002, atd.). Pokud je více spoluautorů je 

možné uvádět jen prvního z nich např. Formou Tauber et al. (2001). V seznamu literatury jsou 

však všichni spoluautoři vyjmenováni.  

  V seznamu literatury se autoři opět uvádějí v abecedním pořadí. Jméno autora se uvádí citací 

příjmení a zkratkou vlastního jména (např. Novák J. nebo Novák, J.). Ja dalších autorů se 

uvádějí ve shodném pořadí (např. Novák J., Žemlička I. & Nováková O.). Rok publikace 

navazuje na jméno autora bezprostředně, nebo se uvádí po čárce či závorce (např. Novák J. 

2001, Novák J., 2001, Novák J. (2001)). Někdy se uvádí letopočet až na konci bibliografické 

citace, což je méně výhodné, protože po jménu autora je právě letopočet vodítkem k 

vyhledávání příslušné práce. Vyšlo-li od téhož autora (autorů) v jednom roce více prací, 

označují se jako a, b, c... a uvádí se např. V textu Novák (2001 b), v seznamu literatury Novák 

J., 2001 b. Název práce se cituje přesně v původním znění. Názvy pravidelně vycházejících 

periodik se v seznamu literatury uvádějí zkratkou, která se obvykle tiskne kusrivou. Zkratky 

časopisů najdete přímo v jejich originálních článcích. Pozor – tvoření zkratek tedy není 

ponecháno na libovůli autorů. Označení svazku se uvádí u pravidelně vycházejících časopisů 

arabským číslem (např. Agriculture, Ecosystems and Environment, 74: 357-372). Stránkování 

(paginace) se uvádí za číslem svazku časopisu (např. 74: 180-191 (= svazek 74, strany 180-

191). Uvedením počtu stran citace končí.  

  Proč jsou citace tak významné? Čtenáři Vašich diplomových prací budou studovat Vaše 

zdroje (literaturu) a pokud budou špatně citovány, nikdy je nenajdou. Snižuje to 

důvěryhodnost Vaší práce, protože všechny práce uvedené v bibliografii byste měli mít 

prostudovány. Následují příklady. 

 

Evans M. E. G. 1964: A comparative account of the feeding methods of beetles Nebria 

brevicollis (F.) (Carabidae) and Philonthus decorus (Grav.) (Staphylinidae). Trans. R. 

Soc. Edinburgh, 66: 91-109. 

 

Naomi S. I. 1987: Comparative morphology of the Staphylinidae and the allied groups 

(Coleoptera, Staphylinoidea). I. Introduction, head sutures, eyes and ocelli. Kontyu 

(Tokyo), 55: 450-458. 

 

Leschen R. A. & Löbl I. 1995: Phylogeny of Scaphidiinae with redefinition of tribal and 

generic limits (Coleoptera, Staphylinidae). Revue Suisse de Zoologie, 102: 425-474. 

 



Mlejnek R., Krásenský P. 2003: Atheta (Mycota) spelaea (Erichson, 1839)(Coleoptera: 

Staphylinidae:  Callicerini) nový druh drabčíka pro Českou republiku. Ochrana přírody, 

58: 277 - 278.  

 

Löbl I. & Calame F. G. 1996: Taxonomy and phylogeny of the Dasycerinae (Coloptera,  

Staphylinidae). Journal of Natural History, 30: 247-291. 

 

Citování zdrojů je vždy specifické pro každý vědecký časopis. I u diplomové (bakalářské) 

práce jsou různé možnosti. Zvolte si tu jednu a tu dodržujte. Není možné používat ve vaší 

práci různé způsoby citování (jak jste je zrovna okopírovali z internetu, atd.). Vždy musíte 

velmi pečlivě projít a sjednotit citace Vašich zdrojů. 

 

 

Závěr 

  Závěr zahrnuje nové poznatky a vývody formulované stručnými, ale dobře srozumitelnými 

větami, nikoliv přehnaně telegrafickým stylem. Závěr obsahuje jen stručně shrnuté poznatky a 

podněty, které jsou podrobněji uvedeny v kapitole „Výsledky“, respektive komentovány 

v diskusi, ale neobsahuje žádná konstatování nerozvedená v předchozích oddílech diplomové 

práce. 

 

Oponentské posudky a oponenti 
 

  Je samozřejmé, že všechny původní práce vycházejí ve vědeckých časopisech, podléhají 

recenznímu řízení. I Vaše diplomová práce bude posuzována jedním oponentem a vedoucím 

diplomové práce. Pokud vedoucí diplomové práce svolí s tím, že Vaše práce bude vhodná pro 

obhajobu, nebude jeho posudek zřejmě záporný. Také vybraný oponent posuzuje Vaši práci 

s cílem jejího případného vylepšení. Není to tedy hledání chyb za každou cenu. Je podezřelé, 

pokud oponent nemá žádné dotazy na autora práce. Buď práci nečetl, a nebo ho nezaujala. 

Proto nebuďte roztrpčeni dotazy oponenta. Vždy to berte jako impuls k další práci. 

 

 

Prezentace Vašich výsledků u obhajoby 
 

    Čas na prezentaci magisterské diplomové práce je cca 7 minut; u magisterské práce je to 

cca 10-15 minut. Proto buďte struční. Nejhorší je přetáhnout časový limit. To indikuje Vaši 

neakurátnost a nedisciplinovanost. Prezentaci si před obhajobou v klidu vyzkoušejte nahlas 

před zrcadlem, nahráním se na diktafon či vyzkoušením před cvičným publikem. Důrazně se 

nedoporučují úvodní omluvy typu, že nejste řečník a že se za to předem komisi omlouváte.  

    Prezentace slouží k tomu, abyste řekli přiměřené množství informací o své diplomové 

práci členům komise, kteří ji nečetli. Raději tedy nepředpokládejte, že si z kontextu leccos 

domyslí. Dodávejte pečlivě vybrané a ucelené informace a nesnažte se sdělit vše. Měli byste 

citlivě rozlišit mezi tím, co jsou obecně známé věci a co specifika Vámi studované 

problematiky. Velký důraz dejte na to, v čem je Vaše práce originální, nová, co nového 

přináší v oboru. 

    Stručně se zmiňte o hlavních cílech práce či hypotézách. Dále o současném stavu poznání 

v této oblasti. Nedoporučené jsou však informace typu, „o mém tématu je málo literatury“, 

„mnou vybrané téma je na okraji zájmu“, „nikdo se tím v Česku nezabývá“ a podobné, pokud 



si nejste 100% jisti, že tomu tak je. Většinou totiž není, a Vy riskujete, že na sebe vrhnete stín 

podezření, že jste vybranou problematiku málo studovali.  

  Stručně popište metodiku a materiál. Není od věci zmínit o počtu vzorků, terénního 

materiálu, atd. Vámi sebraného (jednou větou). 

  Výsledkům svého výzkumu byste měli věnovat největší díl prezentačního času. Je vhodné 

vybrat z Vaší diplomové práce tu nejzásadnější tabulku nebo obrázek pro ilustraci Vašich 

výsledků. Část diskuse se v prezentaci nepředvádí, bude součástí obecné diskuse a odpovědí 

na posudky oponenta a školitele. V závěru byste měli potvrdit nebo vyvrátit cíle práce či 

počáteční hypotézy.  

    Byť lze do 7 (10) minut prezentace vměstnat opravdu mnoho informací, horní mez na 

množství předané informace je dáno schopností členů komise důležité informace vstřebat, 

zpracovat, zapamatovat si je. Mluvte proto spíše pomaleji, používejte na patřičných 

(důležitých) místech vět důrazy a po vyslovení zásadních vět jako jsou třeba cíle a hypotézy, 

zdůrazněte řeč. Jste-li na programu daný den odpoledne (nebo těsně před obědem), počítejte s 

nutnou mentální únavou komise. 

    Přesto by se Vám do prezentace měly vejít následující body: 

 cíl(e), výzkumné otázky či hypotézy  

 použité metody  

 výsledky – Vyzdvihnout co přinesla nového Vaše práce v kontextu současných 

vědeckých poznatků 

 závěr 
    Vaše promítání je určeno publiku, zkoušející „komisaři“ v komisi jsou různí a nelze se 

trefit do vkusu všem. Jelikož je podstatnější obsah, ne to, jak efektní a „vychytaný“ umíte 

vyrobit PowerPoint, tak doporučujeme: 

 střízlivé kontrastní schéma 

 minimum animací a ilustrativních obrázků – jsou-li, měly by být účelné 

 zkušenost ukazuje, že lépe se kouká na „černé na bílém“ – tj. tmavé písmo na světlém 

pozadí (přestože mnohé příručky a nápověda nabádají k opaku) 

 písmo co největší a nejlépe asi jednoho typu 

 věci ve snímcích heslovitě, stručně, v bodech (čím méně toho ve snímku je a čím lépe 

dovedete k jednotlivým bodům mluvit, tím lépe) 

 barvy – ne moc a přiměřeně. Pozor na kombinaci barev s podobnou světlostí a sytostí. 

Např. červeně - modrá – byť to tak možná na monitoru nevypadá, na plátně jsou tyto 

barvy dokonale nekontrastní. Např. červený text na modrém pozadí je na bílém 

podkladu neviditelný 

Je samozřejmostí, že vysokoškolák mluví spisovným jazykem a také to, že v prezentaci 

nebudou pravopisné chyby (možná byste se divili, ale je to velmi časté). 

  Důležitou součástí obhajoby jsou odpovědi na otázky oponentům. Pokud Vám oponent 

vytýká něco, co je pravda a nejde to změnit (např. překlepy v textu, chyby v popisech tabulky 

či obrázku, atd.), nezbude Vám, než s tím souhlasit a omluvit se. Pokud oponent žádá 

vysvětlení či doplnění, musíte se s tím vyrovnat. Musíte na všechny otázky odpovědět. Pokud 

se oponent ptá na něco, co nebylo cílem práce či nebylo provedeno, odpovězte podle pravdy. 

Ve veřejné rozpravě po odpovědi na otázky a připomínky školitele a oponenta následuje 

veřejná rozprava. Kdokoli z Komise pro obhajobu závěrečných prací se Vám může zeptat 

v reakci na Vaši práci. Často se stává, že není odborníkem v této oblasti, něco přeslechl či 

přehlédl (svoji roli může sehrát i únava). V tomto případě stručně a jasně odpovězte. Horší 

případ nastává, pokud je tazatel odborník. I v tomto případě se ale musíte pokusit odpovědět. 

 

 



Několik slov závěrem 
 

Psaní diplomových prací je velmi obtížná a těžká práce. Poznáte, že byste raději stěhovali 

nábytek, sekali špalky dřeva či dělali jinou práci, než psát souvislý odborný (vědecký) text. 

Už Vás nikdo neošálí, když bude říkat, že vědci v AV ČR nebo na vysokých školách nic 

nedělají a mají 3 měsíce volno (což není samozřejmě pravda). 

 

Příloha (vzorová diplomová práce) 
 

Všechny diplomové práce jsou nyní veřejně přístupné na STAGu. I to je důvod, aby Vaše 

práce byla solidní a dobře reprezentovala fakultu. V příloze jsou bakalářská diplomová práce 

ve formě rešerše a originální magisterská diplomová práce jako vzor. 

 

 


