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Stručný obsah projektu 

 Opus znamená dílo a posláním vysokých technických škol je naučit studenty 

i pracovníky z praxe vytvářet hodnotná a kvalitní díla. Projekt podporuje 

konkurenceschopnou spolupráci mezi FSI VUT v Brně se strojírenskou sférou 

v Jihomoravském kraji, tvořící asi 10 % HDP ČR (s podílem strojírenství přes 25 %). Projekt 

je určen pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, dále zaměstnance podnikatelského sektoru 

Jihomoravského regionu, ale i širší veřejnost.  Hlavním cílem je prohloubit vzájemnou 

koordinaci činností a tím přispět k lepšímu přenosu znalostí ze vzdělávacích a vědecko-

výzkumných institucí do praxe a jejich efektivní aplikace. Dílčím cílem je rozvoj poznání 

moderních výrobních technologií s rychlým informačním transferem do výrobní praxe se 

zpětnou vazbou na jejich optimální využití. Realizace těchto aktivit bude podpořena 

studijními pobyty studentů, pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků v soukromém 

a veřejném sektoru, řešením diplomových projektů, odbornými semináři a konferencemi. 

   

Anotace v angličtině 

 The main subject of the project is strengthening of relations and collaboration among 

selected institutions for university education, research institutes, production companies and 

work agencies. A development of the eruditional network for production technologies and 

enhancing of competitiveness of the Czech Republic via a modernization of the tertiary and 

post-graduation education and improvement for research and development are also included. 

 A gradual development of information database and direct integration of the target 

project groups into that field of education makes a necessary part for supported advanced 

technologies. The partnership makes a synergy and co-ordination in other projects and 

research grants and understanding of others problems and methods for satisfactory solutions. 

 As a final output a high-tech information network of all partners producing high added 

value products and sophisticated knowledge can be expected. 
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Cíle projektu 

 Hlavním cílem je posílení vztahů a spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, 

výzkumnými organizacemi, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Cílem 

předkládaného projektu je rovněž rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů terciárního a dalších 

vzdělávání, její propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek 

ve výzkumu a vývoji. 

 Postupným rozvojem informační databáze a integrací vzdělávání cílových skupin 

přímo do vysokoškolského studia budou oblasti (problematika) partnerství a sítě, dlouhodobě 

chápány jako nezbytná součást úspěšné odborné činnosti. Navázání partnerství a podávání 

i realizace sekundárních projektů a grantů povede rovněž ke změně chápání dílčích problémů 

jednotlivých institucí. Tyto vazby a realizované studijní i odborné spolupráce budou přímými 

výstupy projektu. Dílčím cílem projektu je podpora univerzitního mezifakultního projektu 

NETME Center (Nové technologie pro strojírenství), podávaného paralelně s tímto projektem 

v rámci operačního programu VaVpI, Prioritní osa 2: Regionální VaV centra, oblast zaměření 

- Konkurenceschopné strojírenství. Celkovým výstupem projektu bude vzájemně propojená 

a informované síť úzce spolupracujících organizací z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 

průmyslové praxe, odborného tisku a dalších podpůrných organizací s vysokou synergií 

spolupráce a vytvářených duševních a materiálních hodnot. 

  

Klíčové aktivity projektu 

 1. Spolupráce pro vytváření komunikačních i interaktivních platforem 

 2. Vzdělávací a školicí aktivity, peer-review meetings 

 3. Vznik a podpora kontaktních míst a Linky technické pomoci 

 4. Pracovní a studijní pobyty, odborné praxe a stáže 

 5. Databáze řešených bakalářských, diplomových a doktorských prací  

     s technickou tématikou 

 6. Technické, materiálové a technologické know-how 
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SLOVO ÚVODEM 

Tvorba tohoto modulu byla inspirována absencí podobného materiálu pro studenty 

v předmětu - Seminář k bakalářské práci B-STG - a - Seminář k diplomové práci M-STM - , 

vyučovaném t. č. v letním semestru na FSI VUT v Brně. Modul by měl také studentům 

napomoci ve výběru tématu závěrečné práce již v zimním semestru a tím usnadnit následné 

řešení zadaných úkolů. 

Výukový modul se zaměřuje na seznámení studentů závěrečných ročníků 

s legislativní, teoretickou i praktickou stránkou tvorby vysokoškolských kvalifikačních prací 

(dále uváděno jen VŠKP), konkrétně bakalářských (dále uváděno jen BP) a diplomových 

prací (dále uváděno jen DP).  

Studiem tohoto modulu by se měl student naučit vypracovávat zadaný úkol, v 

rámci  kterého by měl zvládnout zhodnotit stupeň poznání v dané problematice, navrhnout 

vhodné řešení či experimentální měření, tyto postupy dále správně vyhodnotit za využití 

poznatků získaných studiem na vysoké škole (dále jen VŠ) a v závěrech jednoznačně shrnout 

přínos nových navržených řešení. Součástí vypracování takovéhoto úkolu je také znalost 

základních typografických pravidel, znalost citačních norem, znalost legislativních závazků 

vyplývajících z tvorby nového díla (autorský zákon) a samozřejmě také jednotnost a 

srozumitelnost zprávy jak po grafické, tak obsahové stránce. 

Modul je tvořen interaktivně tak, aby bylo studentům usnadněno vyhledávání 

v dokumentu a také aby byla jednodušší návaznost na související prezentaci vytvořenou 

v aplikaci Microsoft PowerPoint 2010, která má posloužit k realizaci přednášek na téma 

tvorby VŠKP. Text obsahuje hypertextové odkazy, a proto je vhodné při jeho studiu 

v elektronické podobě mít k dispozici připojeni na internet. Odkazované texty a dokumenty 

není možné bez připojení na internet otevřít. 
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LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K TVORBĚ VYSOKOŠKOLSKÉ 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

V rámci řešení VŠKP je studen povinen dodržet nejen veškeré legislativní normy, ale 

také veškerá písemná nařízení a pokyny rektora a děkana vysoké školy zabývající se 

problematikou obsahové náplně, členění, zodpovědnosti autora za dílo a také různé časové 

termíny vztahující se k tvorbě vlastní práce. 

Definice vysokoškolské kvalifikační práce 

Vysokoškolská kvalifikační práce je ve své podstatě autorské dílo, které vytváří student 

na konci realizovaného studia vysoké školy za účelem prokázání schopností zúročit znalosti a 

zkušenosti nabyté během studia na vysoké škole a samostatnosti v řešení svěřeného úkolu, 

přičemž si vědom zodpovědnosti za správnost uváděných údajů a za vlastní výroky. 

VŠKP je tedy autorské dílo, které: 

 podléhá zákonu č. 398/2006 Sb.
1
 - úplné znění zákona č. 121 /2000 Sb., o 

právu autorském, 

 podléhá pokynům a směrnicím rektora, 

 podléhá pokynům a směrnicím děkana, 

Z těchto důvodů je tedy nezbytné se nejprve seznámit s některými zásadními 

informacemi a odkazy, které je nezbytné si prostudovat, aby vlastní postup tvorby práce nebyl 

již od začátku špatný. 

Autorský zákon 

Autorský zákon (zákon č. 398/2006 Sb. - úplné znění zákona č. 121 /2000 Sb., o právu 

autorském) ve stručnosti pojednává o způsobech nakládání s informacemi, které autor nového 

díla získá z cizích zdrojů.  

Je vhodné si tento zákon prostudovat, aby nedocházelo ke zbytečným neshodám při 

obhajování vlastních výroků. Za vlastní výrok ve VŠKP je považováno tvrzení nebo část 

textu, který nebyl dříve uveden v jiné publikaci a který lze vyvozovat z postupu řešení práce. 

V opačném případě se jedná o převzatou informaci, kterou je třeba dle zákona citovat, aby 

nedocházelo k porušování autorských práv.  

                                                 
1
 Všechny podtržené texty jsou hypertextové odkazy na zdroje, ze kterých je možno čerpat další informace. Při 

kombinaci klávesy Ctrl + kliknutí levé myši dojde k otevření odkazu. 

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/studium/info.html
http://www.fme.vutbr.cz/zmenu.html?lang=0&iddm=180
http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
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Pro základní studium a pochopení, co je považováno za autorské dílo, je vhodné si 

v autorském zákoně prostudovat část Hlava 1 / Díl 1/ §2 Autorské dílo, která definuje, co je 

předmětem autorského díla, dále pak část Hlava 1 / Díl 4 / Oddíl 2 / §31 Citace, která 

upravuje nezbytnost vkládání citací do děl tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat 

autora původního díla, ze kterého je část textu nebo parafráze použita, a dále část Hlava 1 / 

Díl 7 / §60 definující licenční smlouvu u školního díla, která je nedílnou součástí VŠKP. 

Hlava 1 / Díl 1/ §2 Autorské dílo 

Tento paragraf detailně popisuje nejen to, co považováno za autorské dílo je, ale také, 

co za autorské dílo považováno není, a co tedy není nezbytné citovat v rámci práce. Dílem 

podle odstavce (6) není: 

 námět díla sám o sobě, 

 denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, 

 myšlenka, 

 postup, 

 princip, 

 metoda, 

 objev, 

 vědecká teorie, 

 matematický nebo obdobný vzorec, 

 statistický graf, 

 a podobný předmět sám o sobě. 

Toto vyjádření si řada studentu přebírá po svém, ovšem je třeba mít na paměti zákon 

jako komplexní právní normu, při jejímž bližším studování je dále upravena podoba a vznik 

autorského práva. Tím se pak několik výše uvedených položek vyloučených z autorského díla 

stává autorským zveřejněným dílem a je tedy nezbytné je opatřit bibliografickou citací. Mezi 

takové patří například myšlenky vyjádřené písemnou formou a vydané oficiální cestou. 

Autorský zákon je poměrně rozsáhlá právní norma a je třeba mít na paměti, že 

vytvořením VŠKP autor vytváří nové dílo, za které nese plnou právní i morální zodpovědnost, 
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a v případě porušení tohoto zákona pro něj mohou plynout také zákonné finanční sankce, a to 

až do výše 150 000 Kč. Proto je třeba mít na paměti, že neznalost zákona neomlouvá. 

Licenční smlouva 

Licenční smlouva upravuje právní vztah mezi autorem díla, tedy studentem, který 

vypracoval VŠKP, a VUT v Brně. Sepisuje se se záměrem právně ošetřit možnosti nakládání 

s dílem v rámci školy a pro potřeby školy, ale také k ošetření práv umožňujících zveřejnění 

nebo odklad zveřejnění práce v rámci celosvětové sítě. 

Autor podepsáním této smlouvy potvrzuje, že vypracoval dílo samostatně vlastní 

tvůrčí činností a potvrzuje, že listinná i elektronická verze díla je identická. 

Autor dále touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 

uvedené dílo nevýdělečně užívat, archivovat a zpřístupnit ke studijním a výukovým účelům 

včetně pořizování výpisů, opisů a rozmnoženin dle autorského zákona. Podpisem smlouvy 

autor dále schvaluje, že licence je poskytována celosvětově, po celou dobu trvání autorských a 

majetkových práv k dílu. 

V dalším bodě licenční smlouvy je ošetřena doba odkladu zveřejnění díla 

v celosvětově dostupné databázi. U veřejných VŠKP je zveřejnění v databázi s platností ihned 

od podpisu smlouvy. U neveřejných, tajných VŠKP je možno stanovení odkladu s platností 

až na 10 let od podpisu smlouvy. 

Využití licenční smlouvy také ošetřuje autorský zákon. 

Pokyny a směrnice rektora a děkana 

Další normou upravující tentokrát převážně formální náležitosti VŠKP jsou směrnice a 

nařízení rektora a také směrnice a nařízení děkana. Některé dokumenty jsou volně dostupné 

na stránkách Fakulty strojního inženýrství v Brně (dále uváděno jen FSI). Na tyto a další 

dokumenty, které na stránkách FSI zveřejněny nejsou, odkazují také stránky Ústavu 

strojírenské technologie (dále uváděno jen ÚST) v sekci „Pokyny a vzory DP a BP“.  

V této kapitole se podrobněji zaměříme na konkrétní směrnice a nařízení, které se 

zaměřují na termíny zadávání témat závěrečných prací, dále pak na formální úpravu přebalu a 

samozřejmě také na obsahovou stránku VŠKP.  

Stejně jako v předchozí kapitole je vhodné se na tyto směrnice zaměřit a prostudovat si 

je ještě před započetím samotné práce na BP nebo DP. Studiem těchto předpisů se student 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/priloha-3-p35108.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/studium/info.html
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=pokyny
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může vyhnout častým problémům vyplývajícím právě z neznalosti. Nejčastějšími prohřešky 

jsou pak: 

 nedodržení stanovených termínů,  

 vypršení termínu na změnu tématu práce v případě, že student zjistí, že téma 

nebude možno naplnit v očekávané míře,  

 problémy s obhajováním práce, která nesplnila předepsané cíle. 

Na základní a nejpodstatnější směrnice týkající se VŠKP, státních závěrečných 

zkoušek (dále uváděno jen SZZ) a ukončení studia upozorňují již zmiňované stránky ÚST. 

Zásadní směrnice a pokyny pro zadávání témat a vypracování VŠKP a 

složení SZZ 

Některé směrnice a nařízení se s aktuálním školním rokem upravují, doplňují nebo 

nahrazují novými. Z toho důvodu je důležité sledovat nejaktuálnější verze a těmi se následně 

řídit. V dalších kapitolách se zaměříme na jednotlivé dokumenty platné pro školní rok 

2011/2012. Některé z nich podléhají každoroční aktualizaci. Důležité směrnice a pokyny jsou 

tyto: 

 Pokyn děkana č. 13/2011 - Zadávání závěrečných prací v akademickém roce 

2011/12. (Každoročně aktualizovaná pod stejným názvem.) 

 Směrnice rektora VUT č. 9/2007 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP 

na VUT v Brně. Dodatek k Směrnici rektora VUT č. 9/2007 - Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování VKP na VUT v Brně. 

 Směrnice děkana FSI č. 2/2007 - Doplňující Směrnici rektora VUT č. 9/2007 - 

Úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP pro práce bakalářské a diplomové. 

 Směrnice rektora VUT č. 2/2009 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací. 

 Pokyn děkana FSI č. 6/2009 - doplňující Směrnici rektora č. 2/2009 "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních 

prací" (pro práce bakalářské a diplomové na FSI). 

 Směrnice děkana č. 3/2005 - O řádném ukončení studia a státní závěrečné 

zkoušce, která doplňuje články 21 – 26 Studijního a zkušebního řádu 

VUT v Brně. 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=pokyny
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2011-13.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2011-13.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2007-09.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2007-09.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2007-09-d1.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2007-09-d1.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2007-02.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2007-02.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2009-02.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2009-02.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2005-03.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2005-03.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2005-03.pdf
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Toto je přehled všech směrnic a pokynů, které by měl student respektovat v rámci 

řešení VŠKP a SZZ. Tyto dokumenty jednoznačně stanovují práva a povinnosti autorů prací 

v rámci VŠ. 

Pokyn děkana č. 13/2011 - Zadávání závěrečných prací v akademickém roce 

2011/12. 

Právě tento dokument je pravidelně aktualizován, a to zejména proto, že obsahuje 

důležité termíny, jako například: 

 do kdy musí být vypsaná předběžná zadání, 

 termín pro přidělení předběžného zadání zaregistrovanému studentovi, 

 termín pro vytvoření elektronického zadání studentům závěrečných ročníků, 

 termín, do kterého musí být zadání vytištěno a podepsáno ředitelem 

garantujícího ústavu, 

 a samozřejmě termín, do kdy si student musí vytištěné a schválené zadání 

vyzvednout.  

Se všemi těmito termíny se musí student seznámit a respektovat je. Při nedodržení 

termínů se student vystavuje riziku, že jeho téma nebude schváleno nebo podepsáno 

kompetentními osobami a zadání nebude oficiálně přiděleno. Z toho následně vyplývá jistě 

nežádoucí prodloužení studia a odložení SZZ o další rok. 

Směrnice rektora VUT č. 2/2009 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání VŠKP 

Tato směrnice je zaměřena na stanovení předepsané struktury a jednotné formy VŠKP. 

V jednotlivých bodech konkrétně řeší: 

 jak zadat VŠKP do systému VUT, 

 postup kontroly dat studentem, 

 odevzdání e-VŠKP, 

 náležitosti a úpravu titulního listu desek, 

 náležitosti a uspořádání textové části VŠKP, 

 náležitosti tištěné podoby VŠKP určené pro odevzdání, 

 správu, zveřejňování a archivaci VŠKP, 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2011-13.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2011-13.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2009-02.pdf
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 další dílčí ustanovení. 

Na tuto směrnici také navazuje Pokyn děkana FSI č. 6/2009 - doplňující Směrnici 

rektora č. 2/2009 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských 

kvalifikačních prací (pro práce bakalářské a diplomové na FSI) o následující důležité 

informace: 

 K článku 9 doplňující informace týkající se gramáže použitého papíru, 

 styl formátování textu, 

 rozměry textové oblasti, 

 rozsah BP a DP práce, 

 a další dílčí upravující doporučení. 

Tato směrnice také stanovuje rozsah pro BP a DP. Uvádí se, že obsahová náplň by 

měla činit 15 stran pro bakalářské práce a 40 stran pro diplomové práce. Tuto informaci dále 

upravuje aktuálnější pokyn děkana č. 13/2011 v prvním bodě, kdy je jednoznačně upraven 

rozsah pro BP. Pokyn stanovuje, že práce musí být zpracována písemně v rozsahu alespoň 20 

stran vlastního textu práce a musí obsahovat vlastní, tedy původní závěry studenta. Rozsah 

DP tento pokyn dále neupravuje, tedy v platnosti zůstává údaj z pokynu děkana č.6/2009.  

Aktuální pokyny tedy stanoví: 

 pro BP alespoň 20 stran vlastního textu, 

 pro DP alespoň 40 stran vlastního textu. 

Tento rozsah vlastní textové části zahrnuje: 

 obsah, 

 úvod, 

 vlastní obsah textu, 

 závěr 

Do rozsahu práce tedy nenáleží: 

 úvodní listy práce (titulní list, zadání VŠKP, abstrakt, bibliografická citace, 

prohlášení autora, poděkování), 

 seznam použitých zdrojů, 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
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 seznam použitých symbolů a zkratek, 

 seznam příloh, 

 přílohy. 

Vlastní text 

Pod pojmem vlastní text si řada studentů představí práci, která obsahuje 20 stran 

naplněných textem, aniž by rozlišovali zdroj, ze kterého pochází. Často si tímto způsobují 

problémy při hodnocení vedoucím a oponentem práce. Velký důraz při hodnocení práce je 

kladen na originalitu a původnost díla. Tedy, i když student vytvoří čistě rešeršní práci, což 

směrnice umožňují, vystavuje se velkému riziku, kdy leckdy není schopen posoudit vlastní 

přínos díla a práce klesne na úroveň kompilace starých informací, které jsou sesbírány 

z neaktuálních zdrojů. Takováto práce z pravidla bývá vracena již vedoucím práce 

k přepracování a ze strany oponenta je většinou nedoporučena k obhajobě. 

„Vlastní text“ by tedy měl zahrnovat vlastní úvahy autora, doporučení, náměty, 

návrhy, hodnocení a další podměty k řešené problematice, včetně závěrů, které, jak bylo 

zmíněno výše, musí být takového charakteru, aby přinášely do problematiky něco nového a 

současně autorského. 

Utajené práce – aneb jak si zkomplikovat život 

Dalším bodem, který velmi úzce souvisí s legislativou České republiky a se závazky 

vyplývajícími z uzavíraných smluv, jsou utajované práce. Jedná se o velmi důležitou 

problematiku, která zahrnuje nakládání s tajnými informacemi a jejich zveřejňování v rámci 

řešení VŠKP. Každý student bez výjimky by se měl touto problematikou zabývat již při 

výběru tématu své závěrečné práce. Často dochází k situacím, kdy si student bez vědomí 

těchto okolností zapíše téma práce, najde si spolupracující firmu a po nějaké době zjistí, že 

informace, které se v rámci firmy dozvěděl, jsou zahrnuty do firemního know-how a firma 

nepřipouští jejich zveřejnění v rámci práce. 

Je třeba mít stále na paměti, že VUT v Brně je veřejná vysoká škola, tedy jedná 

se o veřejný sektor a všechny závěrečné práce vytvořené v rámci VUT jsou volně 

dostupné k nahlédnutí, a to nejen v tištěné podobě, ale také v elektronické podobě 

v celosvětové síti. 

VUT v Brně má tedy na základě licenční smlouvy právo zveřejnit veškeré informace 

uváděné ve VŠKP. To se však nemusí slučovat s filosofií firem o šíření informací a ty pak 

https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace
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nemusí s takovýmto zveřejněním souhlasit. V tuto chvíli se studentovi začínají hromadit další 

související problémy. Ty si nyní popíšeme. 

Vybral jsem si téma práce, která bude podléhat utajení – odklad zveřejnění 

První kroky, které je nezbytné učinit pro vytvoření utajované práce, je ošetřit odklad 

zveřejnění VŠKP. Tento odklad se zajišťuje licenční smlouvou a je možno tak učinit 

maximálně na dobu 10 let. Vytvoření, tisk a administrativu k licenčním smlouvám zajišťuje 

sekretariát garantujícího ústavu, na kterém je VŠKP vypracována. 

Směrnice upravující utajované práce 

K utajovaným VŠKP byly vydány samostatné směrnice rektora č. 2/2011 obsahující 3 

přílohy: 

 první příloha stanovuje správní orgán určený k nakládání s utajovanými 

pracemi na jednotlivých fakultách, 

 druhá příloha popisuje způsoby označení děl podléhajících utajení, 

 a třetí přílohou je smlouva – Závazek mlčenlivosti o předmětu obchodního 

tajemství VUT v Brně. 

Dalším souvisejícím dokumentem s utajovanou VŠKP je smlouva o poskytnutí 

podkladů pro zadání a zpracování VŠKP. 

Všechny tyto dokumenty jsou také k dispozici na stránkách ÚST v sekci „Pokyny a 

vzory k BP a DP“ v bloku „Dokumenty týkající se utajených diplomových a bakalářských 

prací“. 

Směrnice rektora č. 2/2011 – Pravidla pro nakládání s obchodním 

tajemstvím na VUT v Brně 

Nyní se opět zaměříme na nejdůležitější části této směrnice. Ve druhém článku se 

směrnice zaobírá popisem, co vše může podléhat utajení v rámci VUT v Brně. 

Třetí článek řeší rozhodnutí o utajení. Zde je popsáno, kdo je navrhovatelem utajení 

práce. Konkrétně VŠKP jsou upraveny v bodě 3, odrážka c). 

Velmi důležitý je článek 4 a 6, který jednoznačně ukládá práva a povinnosti 

pracovníků zodpovědných za nakládání s obchodním tajemstvím a také činy, které jsou 

považovány za porušení závazku mlčenlivosti upravené smlouvou. Porušení této smlouvy 

může být hodnoceno i jako trestný čin, který následně řeší bezpečnostní složky České 

republiky. Sankce a pokuty za toto jednání jsou pak ošetřeny ve smlouvě.  

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/Smernice_rektora_PRAVIDLA_PRO_NAKLADANI_S_OBCHODNIM_TAJEMSTVIM_na_VUT_v_Brne_-_smr-2-2011-pdf-p42025.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/Zavazek_mlcenlivosti_o_predmetu_obchodniho_tajemstvi_VUT_v_Brne_-_priloha3-smr-2-2011-doc-p42156.doc
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/Zavazek_mlcenlivosti_o_predmetu_obchodniho_tajemstvi_VUT_v_Brne_-_priloha3-smr-2-2011-doc-p42156.doc
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/Smlouva_o_poskytnuti_podkladu_pro_zadani_a_zpracovani_diplomove_prace_-_Lear_Corporation_Czech_Republik_s.r.o._-_2011.doc
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/Smlouva_o_poskytnuti_podkladu_pro_zadani_a_zpracovani_diplomove_prace_-_Lear_Corporation_Czech_Republik_s.r.o._-_2011.doc
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=pokyny
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=pokyny
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Závazek mlčenlivosti o předmětu obchodního tajemství VUT v Brně. 

Tato kapitola se zaměřuje na obsahovou náplň přílohy č. 3 směrnice rektora č 2/2011, 

tedy na „Závazek mlčenlivosti o předmětu obchodního tajemství VUT v Brně“. Tento 

dokument podepisují všechny osoby, které přicházejí do kontaktu s obsahovou náplní 

utajované VŠKP. Do kontaktu s takovouto prací přichází minimálně tyto osoby: 

 garant práce, 

 vedoucí práce, 

 oponent, 

 členové komise z SZZ, 

 osoby pověřené k nakládání a archivování utajovaných VŠKP. 

Všichni tito lidé se podpisem zavazují k dodržení podmínek souvisejících 

s hodnocením utajované VŠKP a potvrzují, že souhlasí s případnými sankcemi plynoucími 

z porušení mlčenlivosti. 

S ohledem na důležitost tohoto dokumentu je níže v nezměněné podobě uveden.  

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/Zavazek_mlcenlivosti_o_predmetu_obchodniho_tajemstvi_VUT_v_Brne_-_priloha3-smr-2-2011-doc-p42156.doc
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Závazek mlčenlivosti o předmětu obchodního tajemství VUT v Brně 

 

 

 

P R O H L Á Š E N Í 

O OCHRANĚ INFORMACÍ 

ve smyslu ust. § 17 a § 271 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Pan/paní 

bytem 

datum narození 

 

tímto bere na vědomí, že informace, s nimiž se seznámí v souvislosti s  

 

(uvede se např. obhajoba disertační práce XY, hodnocení výsledků výzkumného úkolu XXX 

apod.), 

 

VUT v Brně klasifikuje jako obchodní tajemství, a 

 

zavazuje se, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v 

souvislosti s jednáním uvedeným v odst. 1, pokud nedošlo k jejich zveřejnění jinak, ani je 

nepoužije ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob, a 

 

zavazuje se, že neumožní seznámit s těmito skutečnostmi jakoukoliv třetí osobu s výjimkou 

případů vyplývajících z obecně závazných předpisů, a 

 

zavazuje se, že nepořídí žádný písemný, zvukový, ani zvukově-obrazový záznam z jednání 

uvedeného v odst. 1, a  

 

zavazuje se, že při porušení tohoto závazku uhradí VUT v Brně ………………………….
2
 

 

 

Toto prohlášení vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu a platí po dobu pěti let od nabytí 

účinnosti tohoto prohlášení. 

 

 

 

 

 

 

V ___________ dne      Podpis  ___________________ 

                                                 
2
 Doplňte výši smluvní pokuty (preferovaná volba) nebo formulaci „vzniklou škodu“. 
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Povinnosti studenta týkající se utajovaných VŠKP 

VUT v Brně ukládá povinnost odevzdat 2 samostatné výtisky VŠKP. Jeden výtisk  - 

originál VŠKP, do něhož je vevázán originál oficiálního zadání, a druhý výtisk - kopii VŠKP, 

opatřenou vevázanou kopií originálního oficiálního zadání. 

V případě vytvoření VŠKP podléhající utajení dále studentovi nastane další povinnost, 

plynoucí z dodatku č. 1. ke směrnici rektora 9/2007 článku 8, odst. 4, odevzdat navíc 

„omezenou verzi VŠKP“. Tato verze slouží ke zveřejnění v souladu s ustanovením §47b 

zákona. Vedoucí práce a děkan fakulty potvrzují, že tato omezená verze obsahuje maximum 

informací a výsledků, které je možno zveřejnit. 

Tedy v souhrnu student odevzdá: 

 1x originál VŠKP, 

 1x kopii VŠKP identickou s originálem, 

 1x omezenou verzi VŠKP určenou ke zveřejnění dle zákona. 

 
DOBRÁ RADA NAD ZLATO 

V životě je jistě dobré vyzkoušet toho co nejvíce. Avšak pokud mezi to patří i tvorba 

utajené VŠKP, pak je třeba mít na paměti ještě pár dobře míněných rad. 

Ten kdo si podrobně přečte a prostuduje nejen kapitolu „Utajené práce – aneb jak si 

zkomplikovat život“, ale také veškerou legislativu s takovouto prací spojenou, ten si jistě 

povšimne důležité věci. Veškerá nařízení, omezení, sankce atd. jsou stanovena především pro 

zaměstnance VUT v Brně a hostující osoby např. u SZZ. Tedy vaše vedoucí, oponenty, členy 

zkušební komise a další. Nikde však nenaleznete žádnou směrnici, která by komukoli 

ukládala nebo nařizovala jakýkoli dokument, smlouvu, nebo závazek mlčenlivosti podepsat. 

Zkuste se vžit do role zkušebního komisaře, který přijede zasedat do komise ke 

státním závěrečným zkouškám, a je mu předložen závazek mlčenlivosti, ve kterém bude 

stanovena smluvní částka při porušení např. 1 000 000 Kč. Nikdo ho nepřesvědčí k tomu, aby 

tento závazek mlčenlivosti podepsal, a nikdo mu to ani nemůže nařídit. Takový člen komise 

pouze sdělí, že u takovéto práce nehodlá posuzovat a hodnotit, opustí místnost a vrátí se až na 

další, veřejnou práci. Pokud se ovšem takto nerozhodne pouze jeden z komise, ale celá 

komise, pak najednou není nikdo, kdo by vás hodnotil. Co z toho plyne? Vaše SZZ se 

neuskuteční, nedostanete hodnocení, dostanete náhradní termín, na kterém se bude opakovat 
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stejný scénář a vaše práce tímto může být zcela zmařena. Málokdo má v dnešní době 

zapotřebí riskovat porušení mlčenlivosti a málokdo je ochoten se podepsat pod příslib vysoké 

pokuty.  

Pokud studujete na veřejné vysoké škole, snažte se také veřejně a transparentně 

vystupovat.  

Mějte také na paměti, že vás může vaše VŠKP celý život reprezentovat a prezentovat.  

Dobře zpracovaná veřejná VŠKP vám může napomoci k získání pracovního místa 

v mnoha firmách, utajená práce však z pravidla pouze v jedné jediné. 
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STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) je ve své podstatě kýžený cíl celého studia na vysoké 

škole, ke kterému se student přibližuje vykonáváním dílčích úkolů vyplývajících z předmětů 

v rámci zvoleného studijního programu. Jedná se zejména o zkoušky, klasifikované zápočty, 

zápočty, a další úkoly kladené na studenty v průběhu studia na VŠ. Už proto by i příprava na 

SZZ neměla být podceněna, protože je to právě ten pomyslný vrcholek hory, na který se 

student dlouhou dobu dostává, a ne vždy tou nejkratší cestou. 

Je třeba si také uvědomit, že se jedná o jednu ze zlomových událostí v životě, kde se 

snoubí nervozita ale i zvědavost. Jednoznačně je to ale den D, kdy se student setká tváří v tvář 

s pedagogy, kteří se po celou dobu studia snažili předat znalosti, zkušenosti i dovednosti, ale i 

s lidmi z jiných univerzit a z výrobních firem. Tito lidé od studentů očekávají, že zúročí 

znalosti nabyté během celého studia a ukáží, co v nich je. Váš všeobecný přehled v oboru pak 

dělá vizitku celé škole a je pro hostující členy komise srovnávacím měřítkem s jejich 

domovskou univerzitou a praxí. 

Celá SZZ je veřejná, a proto jí může přihlížet mimo zkušební komise zcela 

kdokoli - z rodiny studenta, přátelé a další. To neplatí u obhajoby utajovaných VŠKP, kdy 

mohou být přítomny pouze osoby, které podepsaly protokol o mlčenlivosti vůči dané práci. 

Směrnice upravující SZZ 

Stejně tak jako v přechozích kapitolách, tak i zde se nejprve zaměříme na směrnice 

upravující všechny zásadní skutečnosti týkající se státní závěrečné zkoušky. Základní pravidla 

o řádném způsobu ukončení studia upravuje již studijní a zkušební řád VUT v Brně (dále 

uváděno jen  SZŘ), konkrétně díl 4. článek 21 - 26. Studijní a zkušební řád je dále doplněn:  

  směrnicí děkana č. 1/2009 O řádném ukončení studia a státní závěrečné 

zkoušce, doplňující články 21 – 26  SZŘ. 

 každoročně aktualizovaným „pokynem děkana k řádnému ukončení studia v 

akademickém roce ...“ Pro akademický rok 2011/2012 se jednalo o pokyn 

děkana č.7/2012. 

Směrnice děkana upravuje převážně: 

 organizační záležitosti konání SZZ, 

 způsoby přihlašování studentů k SZZ, 

 stanovení řádných a opravných termínů, 

http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/Strad2011.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=Smernice1-09.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=Smernice1-09.pdf
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 průběh SZZ. 

Z těchto všech bodů je pro studenta zásadní bod přihlašování k SZZ, který stanovuje -  

 Student se přihlašuje ke státní zkoušce prostřednictvím informačního systému v období, 

které je stanoveno časovým plánem akademického roku. Student se může přihlásit pouze na řádný 

termín SZZ. Během přihlašování zkontroluje údaje podle pokynů v informačním systému. Chybné 

či chybějící údaje oznámí na studijním oddělení nebo na ústavu; údaj o dříve získaném titulu 

doloží na studijním oddělení originálem či ověřenou kopií diplomu 

Druhý zásadní bod pro studenta je pak ten, jenž popisuje průběh SZZ. Praví se zde: 

 Státní závěrečná zkouška v magisterských a bakalářských studijních programech je 

ústní a člení se na obhajobu diplomové (bakalářské) práce a odbornou rozpravu. Rozprava 

bezprostředně časově navazuje na obhajobu, pokud nejde o opakování části státní zkoušky.  

• Obhajoba práce obsahuje prezentaci hlavních výsledků práce studentem, 

seznámení s posudky školitele a oponenta, vyjádření studenta k případným 

připomínkám v posudcích a diskusi členů komise se studentem o obhajované 

práci.  

• Odborná rozprava probíhá mezi členy komise a studentem. Členové komise 

kladou otázky zejména z těch oblastí studia, které souvisejí s tématem 

závěrečné práce.  

Celková doba trvání státní zkoušky nepřesahuje 60 minut. Na konci zkoušky je 

studentovi oznámeno, zda prospěl. Klasifikace státní zkoušky je studentovi oznámena v den jejího 

konání. Předseda zkušební komise je povinen zajistit, aby státní zkouška měla důstojný průběh. 

SZZ a její skutečný průběh 

Časté dotazy stran studentů se týkají právě skutečného průběhu SZZ. Proto bude právě 

tato kapitola zaměřena právě na tuto problematiku. 

Jak již bylo předesláno, SZZ je slavnostní událost, která si také vyžaduje patřičný 

oděv, který by měl být adekvátně zvolen.  

 
TIP 

Vhodně zvolit oděv je možné i s ohledem na Vaši prezentaci. Tedy pokud je 

celá práce stylizována např. do modré barvy, pak je v rámci sebeprezentace vhodné 

zvolit i oděv barvy podobné. 
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V případě oděvu dam je vhodné volit decentní šaty, nepůsobící rušivým dojmem. Tedy 

výrazné módní doplňky ani například minisukně zde nejsou na místě. 

Tajemník zkušební komise 

Tajemník zkušební komise je oficiálně pověřená osoba, která má na starost v průběhu 

celého dne SZZ studentům poskytovat potřebné informace, zajišťuje komunikaci mezi 

studenty a komisí a také slouží jako zapisovatel průběhu SZZ. Tato osoba je studentům 

nápomocna také při nahrávání prezentací, představování studentů při zahájení a také při 

závěrečném oficiálním ukončení SZZ. Obecně je tajemník zkušební komise zodpovědný za 

formálně správný průběh SZZ odpovídající všem právním i interním předpisů a nařízením. 

Zahájení SZZ 

V den konání SZZ se student dostaví minimálně 30 minut před oficiálně ohlášeným 

začátkem. Tedy pokud je začátek SZZ uveden na 8:00, pak setkání všech studentů pro 

aktuální den bude již v 7:30 v místnosti, kde bude zkouška probíhat a kde se vás ujme 

tajemník zkušební komise. V následujících 30 minutách budete mít čas na nahrání vlastních 

prezentací určených k obhajobě VŠKP do počítače. V tomto čase také máte poslední 

příležitost si vyzkoušet a ověřit kompatibilitu vaší verze prezentace a případně doladit zjištěné 

nedostatky. Mezi nejčastější problémy, které se při testování prezentace projeví, patří: 

• nekompatibilní verze softwaru (učebny jsou vybaveny počítači se softwarem 

pro prezentace Microsoft PowrePiont 2010, Adobe Acrobat Reader a pro 

přehrávání videa KM player), 

• odkazy v prezentaci, které odkazují na neexistující soubor nebo odkaz, 

• nevhodně zvolené pozadí prezentace, na kterém je text za slunného dne špatně 

čitelný,  

• chybně uložený soubor na přenosném mediu (soubor nelze otevřít), 

• malý a nečitelný text 

• obrázky se špatnou kvalitou nevhodně doplněné o nevýrazné popisky a šipky. 

Studenti budou také v rámci těchto 30 minut stručně obeznámeni s průběhem SZZ a 

bude jim sděleno pořadí, v jakém budou k SZZ voláni. V tomto pořadí studenti také nastupují 

při oficiálním zahájení a při oznamování celkového hodnocení. Tajemník také zkontroluje, 

zda mají všichni studenti vyřízené všechny formální náležitosti, tedy: 
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• výstupní list, 

• doklad o zaplacení slavnostní promoce, 

• originál a kopii VŠKP, 

• licenční smlouvu. 

Po zajištění všech těchto úkonů všichni studenti opustí místnost a vyčkají oficiálního 

zahájení SZZ 

Oficiální zahájení 

Oficiální zahájení SZZ oznámí předseda nebo místopředseda státní zkušební komise. 

Průběh tohoto zahájení je následující. Studenti jsou před místností, kde bude SZZ probíhat, 

seřazeni tajemníkem podle pořadí, v jakém budou obhajovat VŠKP a skládat SZZ. Takto 

seřazeni vstoupí do místnosti v čele s tajemníkem komise a nastoupí před komisi. Komise 

povstane a tajemník se ujme slova. V rámci jeho proslovu jsou studenti jmenovitě představeni 

komisi. Jmenovaný student vždy o krok předstoupí, pozdraví a znova se zařadí do řady. 

Další slovo si bere předseda komise (v případě dočasné nepřítomnosti předsedy 

místopředseda) a studenty přivítá a oficiálně vyhlásí začátek SZZ. Po ukončení proslovu 

studenti odchází a v místnosti již zůstává jen v pořadí první student. 

Obhajoba VŠKP a obecná rozprava 

Samotná státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby VŠKP a obecné rozpravy. Dle 

směrnice děkana nesmí celková doba SZZ přesáhnout 60 minut. Detailní popis části obhajoby 

a obecné rozpravy popisuje již kapitola Směrnice upravující SZZ. 

Samotný průběh pak vypadá takto. Student se postaví před komisi a vyčká, až bude 

vyzván k zahájení prezentace. Předseda komise poté vyzve studenta, aby v rámci stanoveného 

času představil téma své VŠKP a seznámil komisi s podstatnými částmi a závěry, ke kterým 

student dospěl. 

 
TIP 

Čas na prezentaci zpravidla bývá stanoven maximálně na 10 minut. V tomto 

čase je důležité se zaměřit na zásadní věci. Prezentování již obecně známé teorie a 

poznatků je pouze ztráta času a často se pak student nestihne dostat ani k vlastní práci, 

hodnocení a závěrům, ke kterým v rámci řešení práce dospěl.  



24 

 

 

Prezentace – 10 minut 

Prezentaci je vhodné zahájit slovy – Vážený pane předsedo, vážená komise, dovolte 

mi, abych Vás seznámil s prezentací vypracovanou za účelem obhajoby své 

bakalářské/diplomové práce na téma ... . 

Po od prezentování práce si opět bere slovo předseda komise, studentovi poděkuje za 

prezentaci a vyzve tajemníka, aby přečetl hodnotící posudek a případné doplňující dotazy 

nejprve od vedoucího práce a pak také od oponenta.  

Čtení posudků – 5 minut 

Posudky tajemník čte postupně. Nejprve posudek vedoucího, kde přečte celé slovní 

hodnocení práce, doporučení hodnocení, a zda je práce doporučena či nedoporučena 

k obhajobě. Pokud posudek obsahuje doplňující otázky, student na ně odpovídá postupně, jak 

jsou přečteny.  Jakmile jsou zodpovězeny všechny dotazy, přikročí se ke čtení posudku 

oponenta práce. Postup je totožný.  

Diskuse k BP/DP – 20 minut 

Po přečtení posudků a zodpovězení všech doplňujících otázek předseda komise otevře 

diskusi k VŠKP. V této diskusi jsou studentovi kladeny dotazy, týkající se postupu řešení, 

návrhu případných experimentů, závěrů a obecně otázky týkající se výhradně diplomové 

práce. Po zodpovězení všech položených dotazů se přistupuje k obecné rozpravě. 

Obecná rozprava – 20 minut 

V rámci obecné rozpravy se může ptát kdokoli ze členů komise na jakýkoli dotaz 

tematicky zaměřený na VŠKP. Jak stanoví směrnice děkana – rozhodně se nejedná o detailní 

přezkušování z jednotlivých předmětů předchozího studia. 

Na konci obecné rozpravy předseda komise studentovi poděkuje za jeho projev a 

vyzve ho k opuštění místnosti. 

Porada komise 

Po ukončení SZZ každého studenta se komise radí o jeho hodnocení. Toto zasedání je 

neveřejné a tedy smí se ho účastnit pouze členové komise. Pří této poradě komise zhodnotí 

odpovědi, které student přednesl na vznesené dotazy, navrhne předběžné hodnocení a určí, 

zda student prospěl či neprospěl.  
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Předběžné hodnocení SZZ 

Po poradě je student opět přivolán před komisi a je mu v souladu se zkušebním řádem 

sděleno pouze to, zda prospěl nebo neprospěl. V případě hodnocení „neprospěl“ je studentovi 

sděleno, v jaké části byl klasifikován známkou F, a tajemník komise přečte záznam 

odůvodnění hodnocení. 

Po vynesení verdiktu komise student opět opustí místnost a vyčká na oficiální 

vyhlášení kompletních výsledků po ukončení obhajob všech studentů u dané komise. 

Oznámení kompletního hodnocení a ukončení SZZ 

Dle uvedeného postupu probíhá obhajoba práce a SZZ u každého studenta. Jakmile 

jsou ohodnoceni všichni studenti v daný den, má komise opět neveřejnou poradu, při které 

upřesní, potvrdí a zadá výsledné známky SZZ všech studentů do systému. 

Po ukončení porady tajemník vyzve všechny absolventy, aby se seřadili a naposledy 

předstoupili před zkušební komisi. 

Po nastoupení studentů si předseda komise vezme slovo a vznese dotaz, zda všichni 

souhlasí s uveřejněním svých výsledků před ostatními absolventy. 

Pokud student nesouhlasí s uveřejněním výsledků, jeho hodnocení se omezí pouze na 

slova prospěl/neprospěl, a výsledek je mu sdělen individuálně. 

Pokud student nemá námitek proti zveřejnění, pak předseda komise přečte jméno 

studenta a následně 3 známky: 

 první známka je hodnocení VŠKP, 

 druhá známka hodnocení obecné rozpravy, 

 třetí známka je výsledná ze SZZ. 

Po sdělení výsledku předseda komise předá slovo studentům, od kterých se očekává, 

že si vyberou jednoho řečníka, který stručně zhodnotí a vyjádří se k průběhu SZZ. Tento 

proslov může mít i formu poděkování např. „Vážený pane předsedo, vážená komise, děkuji 

vám jménem dnešních absolventů za objektivní hodnocení našich znalostí a prací, za příjemně 

a zajímavě strávený den a slibujeme, že znalosti získané na této škole budeme do budoucna 

dále rozvíjet a doplňovat.“ Komise závěrem novým absolventům pogratuluje a předseda 

komise oficiálně ukončí SZZ. 
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Závěrečná administrativa 

Po ukončení SZZ si u tajemníka komise vyzvednou zpět jeden výtisk své VŠKP, 

konkrétně kopii, a současně i licenční smlouvu. Pokud nemá student splněny další požadavky, 

jako je výstupní list nebo doklad o zaplacení slavnostní promoce, má zde poslední příležitost 

tyto formality vyřídit. Pokud student nebude mít splněny všechny tyto podmínky, nebude mu 

vydán vysokoškolský diplom. 

 
TIP 

Čím dříve si student vyřídí veškeré formality a seznámí se s průběhem SZZ, 

tím méně na něj bude doléhat stres zpravidla pramenící z nepřipravenosti. I takovýto 

stres se může pak podepsat na samotném vystoupení studenta před zkušební komisí. 
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JAK ZAČÍT S PŘÍPRAVAMI NA TVORBOU VŠKP 

Jak již bylo definováno výše, vysokoškolská kvalifikační páce, tedy bakalářská i 

diplomová práce, reprezentuje schopnost studenta řešit a zhodnotit současný stav poznání 

zvolené problematiky, rozšířit tuto problematiku o nové poznatky, tyto poznatky podložit 

přesvědčivými důkazy a shrnout do přehledných nových závěrů. Z tohoto důvodu samotná 

tvorba práce vyžaduje zodpovědný přístup k řešení, dobré teoretické znalosti, experimentální 

a organizační schopnosti vedoucí ke splnění zadání a zpracování projektu do odpovídající 

předepsané podoby, jak po stránce odborné, tak i formální. Toto nám praví odborné definice, 

předpisy a nařízení. 

Pro zjednodušení představy si pod pojmem VŠKP lze také představit váš první 

samostatně řešený projekt ve firmě vypracovávaný pod vedením zkušenějšího pracovníka. 

Rozdíl od praxe je pak ten, že kvalitně zpracovaná VŠKP může být vaší velmi dobrou 

vizitkou a může pro Vás znamenat body k dobru při hledání budoucího pracovního uplatnění. 

Kdy začít přemýšlet nad výběrem tématu VŠKP 

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Pokyn Děkana 13/2011 pro akademický 

rok 2011/2012 stanovuje 

 studenti bakalářských studijních programu (dále uváděno jen BSP) si téma volí 

v závěrečném, tedy 3. ročníku studia. 

 studenti magisterského studijního programu (dále jen MSP) si téma práce volí 

v předposledním, tedy ve 4. ročníku studia. 

Na BSP je vhodné se touto problematikou zabývat také již dříve např. již v 2. ročníku 

studia a poohlížet se po oblastech strojírenství, které jsou studentovi nejblíže. Výhodou potom 

může být, že pokud si student najde oblast dlouhodobého zájmu, pak mu nebrání nic 

v rozšíření své BP na magisterském studiu do podoby DP. 

 
TIP 

Je vhodné již ve 2., potažmo 4. ročníku studia, v měsících květen – červen, 

obejít akademické pracovníky a udělat si průzkum, jakými oblastmi se zabývají, 

případně na jakou problematiku se zaměřují, a pokusit se vytipovat nejen 

potenciálního garanta nebo vedoucího práce, ale také předběžně se domluvit na 

možném zadání. Zkušenost je taková, že je mnohem jednodušší vypsat zadání 
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studentům na míru a podle zájmů, než přizpůsobovat obecné téma, které studentovi 

není blízké.  

Volba tématu a druhu VŠKP  

Snad nejdůležitějším a nejzásadnějším krokem k vytvoření dobré VŠKP je volba 

tématu. Pokud si zvolím téma tak, aby odpovídalo mým zájmům a koníčkům, pak je to velmi 

dobrý předpoklad k tomu, aby práce byla opravdu kvalitní.  

Časté problémy vyvstávají právě u studentů, kteří si pro svou práci zvolí téma, 

kterému vůbec nerozumí, ani o něj nemají valný zájem. K tomu nejčastěji dochází právě 

z nevědomosti a neznalosti možností. Takovýto student si prostě zapíše téma, které na něj 

zbylo. Takto NE! 

Pokyn děkana 13/2011 (každoročně aktualizovaný) stanoví garantujícím ústavům 

v bodě 3, vypsat minimálně stejný počet předběžných témat, kolik je studujících absolventů 

v aktuálním akademickém roce v 1. ročníku MSP na oborech garantovaných ústavem. Tedy 

zjednodušeně pro pedagogy z toho vyplývá povinnost vypsat kolem 200 předběžných zadání. 

Praxe je taková, že tato zadání bývají často velmi obecná, a leckdy si student ani 

nedovede představit, co se pod tímto tématem skrývá. 

Ano 

Student si sám předběžně vymyslí téma práce, vybere si garanta / vedoucího práce, po 

domluvě vypíší předběžné zadání ještě před termínem uzávěrky zadávání předběžných zadání 

do systému. 

Jak postupovat při výběru tématu: 

 Pracuji nebo pracoval jsem někdy v nějaké strojírenské firmě? Pokud ano, bylo 

by vhodné tuto firmu oslovit a udělat si stručný průzkum, jaké problémy řeší 

ve výrobě, v konstrukci apod. Na základě těchto informací vybrat oblast, která 

by byla pro mě nejzajímavější a kterou bych se chtěl zabývat dlouhodobě 

(alespoň po dobu řešení VŠKP). 

 Nikdy jsem v žádné strojírenské firmě nepracoval, ale v mém okolí několik 

takových firem je. Je vhodné se s těmito firmami postupně zkontaktovat a poté 

postupovat jako v předchozím bodě. 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2011-13.pdf
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 Nikdy jsem v žádné firmě nepracoval a ani v mém okolí se žádná firma 

nevyskytuje. Byl jsem ale na několika odborných exkurzích ve firmách a tam 

uváděli možnost spolupráce a tvorby VŠKP přímo na jejich pracovišti, včetně 

leckdy placené stáže. Zkontaktuji se s touto firmou a dál postupuji jako 

v prvním bodě. 

 Nikdy jsem ve strojírenské firmě nepracoval, v mém okolí žádná strojírenská 

firma není a ani jsem bohužel nebyl na žádné odborné exkurzi. Tímto stavem 

mám sice velice omezené možnosti v rozhodování, ale nejedná se o 

bezvýchodnou situaci. Zde je vhodné se zaměřit na svoje koníčky. Pokud se 

mé koníčky týkají např. úpravy aut, motorek, cykloturistiky, pak je dobré se 

zaměřit například na úpravu a návrh výroby některého problematického dílu na 

těchto strojích. Vhodnější je se zaměřit na díly, které jsou vyráběny českou 

firmou, a opět není nic jednoduššího, než se s touto firmou zkontaktovat a dál 

postupovat jako v prvním bodě. 

 Další možnosti rozhodování poskytují strojírenské veletrhy. Člověka leckdy 

ani nenapadne odvětví, které by ho mohlo zaujmout, a to až do chvíle, než se 

s ním seznámí na vlastní oči. Veletrhy jsou obrovskou příležitostí domluvy 

spolupráce. Je možné se tam setkat s hlavními představiteli malých i velkých 

firem, získat kontakty a vzbudit potenciální zájem firmy o mne samotného, 

jakožto budoucího absolventa VŠ hledajícího uplatnění. 

 Poslední možnost, která zde bude uvedena, je návštěva pedagogického 

akademického pracovníka a následná rozprava o možných oblastech zájmu, na 

které by se dalo tématem navázat. 

Pokud se nad tématem práce student zamyslí uvedeným způsobem, pak většinou dojde 

k nějakému zaměření, které ho zajímá a oslovuje, a pak je volba tématu také mnohem 

jednodušší. Takto vybraná a zvolená témata by měli vedoucí práce zadat do systému 

nejpozději k datu stanoveném pokynem děkana pro aktuální akademický rok.  

Ne 

Nejčastějším nedostatkem při volbě témat VŠKP u studentů je právě nevědomost. 

Mnoho studentů nemá ani povědomí o tom, že téma své závěrečné práce si mohou prakticky 

vymyslet sami a domluvit se s některým pedagogickým pracovníkem na upřesnění zadání a 

také vypsání. 
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Tuto informaci se v současné době dozvídají až v zimním semestru závěrečného 

ročníku v předmětu bakalářský a diplomový seminář, což je v době, kdy již mají témata 

zapsaná a práce na vypracování VŠKP již dávno započali a na jakékoli změny je již tedy 

pozdě. 

 
TIP 

Při výběru tématu je vhodné také mít o dané problematice již dopředu 

povědomí, znalosti studenta by měly být alespoň na střední úrovni. Tedy měl by znát 

základní principy související s technologií, mít základní přehled v daném oboru a znát 

nejnovější trendy. Není vhodné volit téma, kterým se nikdy nezabýval, a zjišťovat 

všechny potřebné informace až během tvorby práce samotné. Neznalost problematiky 

často způsobí, že je práce neaktuální. 

 

Volba druhu práce 

VŠKP lze rozdělit do třech základních kategorií: 

 rešerše, 

 praktická odborná práce, 

 vědecká práce. 

- add. Rešerše – Slovo „Rešerše“ je převzato z francouzského slova „recherche“ a 

znamená vyhledávání. Právě tento druh bývá často využíván k tvorbě VŠKP, ovšem ne vždy 

odpovídá kladeným požadavkům. Rešeršní práce by měla sdružovat všechny nejnovější 

poznatky v dané oblastí z více aktuálních zdrojů. Tyto informace by měly být shromažďovány 

za určitým cílem, většinou objevení nových souvislostí, které v jednotlivých dílech nezazněly 

a jednoznačně z nich nevyplývají, nebo vytvoření nového přehledného soupisu poznatků 

v daném oboru. Na základě vyhledaných parafrázovaných a reprodukovaných informací by 

měl autor vyvodit nové závěry, které ze shromážděných dat vyplývají jako z celku. I u 

takového druhu práce je třeba mít na paměti, že práce musí obsahovat 20 stran vlastního textu 

u BP a 40 stran vlastního textu u DP. Závěry pak musí být vlastní a autorské.  

Právě v závěrech a vlastním hodnocení problematiky studenti dělají nejčastěji chyby. 

Velmi snadno pak takováto práce spadne do kategorie plagiátu, kdy studenti pouze kopírují 

nebo parafrázují již známé poznatky a závěry korespondují se závěry původních autorů děl. 
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Další chybou také je, pokud student pojme rešerši pouze jako kompilaci dvou nebo tří zdrojů 

a z nich postupně „poskládá“ práci. 

Takovéto práce pak často bývají vraceny k přepracování, nebo nejsou doporučeny 

k obhajobě. Zpravidla s odůvodněním, že se jedná o plagiát. Definice plagiátu bude uvedena 

dále. Obecně se tyto práce hůře obhajují, neboť všechna tvrzení jsou podložena pouze prací 

jiných a ne ve všech oblastech lze najít nové skutečnosti, které by bylo možno zmínit 

v závěrech. 

- add. Praktická odborná práce – Tento druh práce je velmi doporučován. Student má 

největší příležitost spolupracovat se strojírenskou firmou a podílet se tak na praktických 

problémech řešené v běžné praxi. S výhodou pak student může na tyto problémy aplikovat 

vysokoškolský způsob myšlení. U tohoto druhu práce zpravidla bývá vyžadován experiment. 

Jedná se zpravidla o realizovanou výrobu, ze které lze získat data pro hodnocení nebo pro 

jednoúčelový experiment, který by měl být navržen tak, aby bylo možné požadované 

parametry shromáždit, vyhodnotit a z těchto vyhodnocených dat navrhnout řešení pro daný 

problém. Takto vypracovaná práce pak je velmi dobře obhajitelná, neboť i špatný výsledek 

z dobře navrženého experimentu znamená krok vpřed.  

- add. Vědecká práce – Student, který zvažuje po MSP pokračovat dále ve studiu 

v doktorském studijním programu, může již při volbě tématu práce a druhu práce toto 

rozhodnutí zohlednit a zaměřit se na práci vědeckou. Takováto práce může studentovi 

usnadnit přijetí na postgraduální studium. Při uvažování nad tímto druhem práce je dobré se 

obeznámit s běžícími vědeckými projekty garantujícího ústavu a zapojit se do dílčího řešení 

některého z bodů projektu. Vědecká práce pak může byt jednoduše transformována do 

podoby odborného článku a může vyjít v některém z periodik. Publikační činnost je pak 

jedním ze základních předpokladů k absolvování doktorského studia. 

 

Již při volbě tématu by student měl uvažovat, jak bude práce pojata a jaký druh práce 

chce zpracovávat. V kombinaci s tématem VŠKP tvoří dva velmi důležité předpoklady ke 

snadné obhajitelnosti práce před komisí. 

Jak si zvolit vedoucího VŠKP 

Zde je na místě opět nejprve poukázat na pokyn děkana 13/2011, který definuje pojem 

vedoucího a garanta VŠKP. Zpravidla se může jednat o tutéž osobu, často však, zvláště 

v případě témat zadaných z praxe je pozice garanta a vedoucího oddělena. 
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Garant předběžného a finálního zadání – je dle pokynu zaměstnanec FSI, který 

odpovídá za zveřejnění a obsah předběžného zadání, osobně poskytuje informace studentům, 

přiděluje studentům vypsaná zadání, zajišťuje zpřístupnění formuláře zadání pro vyplnění 

vedoucímu práce, případně zadání přímo vyplní pro tisk. Negarantuje odbornou ani grafickou 

úroveň práce. 

Garant zadání, pokud není současně vedoucím práce, zajišťuje komunikaci 

s vedoucím, zvláště pak, nejedná-li se o zaměstnance FSI. Dále garantuje, že vedoucí práce 

bude znát termíny a podmínky odevzdání závěrečné práce. 

Vedoucí VŠKP – může být zaměstnanec FSI, ale stejně tak může pozici vedoucího 

vykonávat osoba z praxe. Vedoucí práce by měl mít alespoň o stupeň vyšší vzdělání než titul, 

přiznaný studentovi po vypracování VŠKP. Vedoucí práce koordinuje práci studenta na 

VŠKP, určuje a sleduje postup prací v jednotlivých etapách řešení, usměrňuje návaznost 

jednotlivých prací, kontroluje stav a hodnotí dosažené výsledky. Působí jako konzultant 

k dané problematice. 

 

Student, který se přihlásí na téma pomocí informačního systému VUT, by měl nejprve 

vedoucího navštívit a samotné téma s ním probrat. Upřesnit si a ujednotit cíle, kterých má 

v rámci tématu být dosaženo, podiskutovat o možnostech a vazbách vedoucího na firmy, které 

by na tvorbě VŠKP mohly participovat, a samozřejmě se co nejdetailněji obeznámit 

s tématem práce a co nejvíce ho konkretizovat. 

Student, který by si téma práce rád specifikoval sám, by měl postupovat takto. Měl by 

si zjistit, kdo se na ústavu, kde bude vypracovávat svou VŠKP zabývá zvolenou 

problematikou, tohoto pracovníka kontaktovat a osobně navštívit, a domluvit se na vzájemné 

spolupráci. Pokud se domluví na spolupráci, může se tato osoba stát vedoucím práce a zadat 

předběžné a následně i finální zadání do systému. V případě, že by se na spolupráci 

nedomluvili, může ho pracovník odkázat na někoho dalšího, kdo se problematikou také 

zabývá nebo může pozici vedoucího delegovat na zaměstnance některé ze spolupracujících 

firem. 

Student má také možnost si vedoucího práce zvolit sám například ve firmě, se kterou 

spolupracuje nebo jíž je zaměstnancem. Pak je ovšem potřeba zajistit si garanta, který zadání 

zformuluje, případně upraví nebo doplní a zadá do systému. Tento garant, jak bylo zmíněno, 

negarantuje odbornou ani grafickou úroveň práce a tedy není konzultantem. 
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Komunikace s vedoucím VŠKP a ve firmách 

Komunikace s vedoucím VŠKP by měla probíhat formou konzultaci. Na každou 

odbornou konzultaci je nezbytné se připravit. To neplatí pouze v případě návštěvy vedoucího, 

ale samozřejmě také při odborné schůzce ve firmě. Je vhodné si připravit osnovu, které se 

budu při schůzce držet. Jednotlivé body schůzky je dobré sepsat do tisknutelné podoby a do 

této osnovy si vepisovat poznámky k tématu. Příprava by zejména měla obsahovat: 

 cíl konzultace nebo schůzky - v čem mi tato schůzka bude přínosem, a na 

jakou oblast práce se chci na schůzce zaměřit, 

 chronologicky seřazené připravené dotazy, na které potřebuji získat odpověď, 

 měl bych být dobře obeznámen s problematikou, kterou chci na schůzce 

konzultovat, tedy mít načtenou potřebnou literaturu, mít o problematice 

zkrátka přehled, 

 stručný souhrn již provedených prací určených ke kontrole, 

 návrhy na další práci, náměty a podměty vyplývající z dosud provedených 

kroků. 

Pokud má student vypracovanou takovouto přípravu, pak nebude zaskočen případnými 

dotazy ze strany konzultanta, a i kdyby se jednání odvíjelo jiným směrem, dokáže aktivně 

reagovat a nezůstane pouze v pozici pasivního posluchače, kterého teprve doma napadnou 

zásadní otázky k probírané problematice, na které potřeboval od navštíveného odborníka 

získat odpovědi. Student by se vždy měl snažit o připravenost a věcnost. Pokud odborník vidí 

před sebou partnera pro dialog a ne pouze exkursní návštěvu, která s probíranou 

problematikou nikdy nepřišla do styku, je zpravidla mnohonásobně sdílnější a často 

zapomene i na to, že si na schůzku vyhradil jen 15 minut svého času. 

Práce s informacemi získanými na konzultaci 

Pro sběr informací na schůzce nebo konzultaci e vhodné použít záznamové zařízení. 

Samozřejmě je nezbytnost před spuštěním záznamu se s konzultujícím domluvit, jestli s tímto 

druhem záznamu souhlasí. Dalším způsobem, jak si informace zaznamenat, je klasická tužka 

a poznatky vepisovat do připravené vytištěné osnovy. Každý z těchto způsobů má své výhody 

a nevýhody. Je třeba si uvědomit, že člověk poskytující rozhovor na záznamové médium je 

méně sdílný, je výrazně opatrnější ve vyjadřování skutečností a leckdy než by neuváženě něco 

konstatoval, tak raději informaci nesdělí vůbec. Na druhou stranu je tento způsob pořízení 
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záznamu velmi efektivní, k rozhovoru je možno se neustále vracet a urovnávat si nové 

souvislosti. Informace z konzultace, které student sepíše do práce, mohou za několik dní 

působit jinak a dávat také jiný význam.  

Je třeba si stále uvědomovat fakt – pokud jsem nyní nastudoval odborný materiál a 

bezprostředně některé informace použil ve své práci, tak s tím vědomím, že v paměti mám 

stále celý článek uložený a při čtení zpracovaného textu vše vypadá velmi srozumitelně a 

jednoznačně. Ovšem když z paměti začnou mizet podrobnosti a zůstávají pouze zásadní věci, 

pak najednou dříve napsaný text působí nesrozumitelně, a je tedy na místě jej přepracovat do 

srozumitelné podoby. 

 Výhody tužky a papíru není snad třeba zmiňovat, jen záznamová schopnost je výrazně 

snížena. Je tedy dobré se zaměřit opravdu na důležité informace a tyto pak vepisovat do 

připravené osnovy. Konzultanti jsou v takovémto případě výrazně sdílnější a zmíní informace, 

které veřejně mimo firmu nesdělují, ale předpokládají jistou loajalitu od člověka, který by 

potenciálně mohl být jejich novým zaměstnancem. 

Po každé konzultaci je vhodné se bezprostředně věnovat zpracování informací. Právě 

v tento čas bývají myšlenky nejzásadnější a nejvíce podložené nově nabytými informacemi. 

 

 
TIP 

Stručnou přípravu, jako například projití osnovy, je vhodné udělat 

bezprostředně před započetím konzultace. Stejně tak zpracování nových informací je 

nezbytné provést v co nejkratším čase po konzultaci. Jedině tak docílíte největšího 

efektu z konzultace. 

 

Zásady spolupráce s firmou 

Jak již bylo zmíněno, spolupráce s firmou je v rámci řešení VŠKP velmi doporučena. 

Student si lépe osvojí zásady praktického řešení problémů v rámci praxe, seznámí se s novým 

prostředím a lidmi pracujícími ve stejném oboru. Je třeba však během této spolupráce mít 

definována pravidla o uvádění a zveřejňování informaci, představy o cílech práce a také o 

struktuře plánovaných prací. Prvním krokem, který ke spolupráci vede, je samozřejmě 

navázání kontaktu s firmou. Je třeba si rozmyslet: 
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 jak budu s firmou komunikovat, 

 jak se budu připravovat na schůzky ve firmě, 

 co od firmy očekávám. 

Další kroky by měly následovat v tomto pořadí: 

 domluvit si ve firmě první schůzku, 

 domluvit si konzultanta z firmy, 

 konzultovat zadání práce a určit cíle jednotlivých etap řešení, 

 specifikovat požadavky na spolupracující firmu, 

 dohodnout se o šíření/nešíření informací 

 pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu v prostorách firmy, 

 rozvrhnout možnosti realizace experimentu a jeho vyhodnocení v rámci firmy, 

 konzultace dílčích cílů a finální verze práce. 

První kontakt s firmou by měl proběhnout telefonicky, mailem nebo osobně v sídle 

firmy, kde uvažuji navázat spolupráci. Kontaktovat je vhodné osoby, které mají rozhodovací 

pravomoci, tedy zpravidla majitele, ředitele nebo jednatele společnosti. Jedná-li se o 

nadnárodní společnost, tak hlavního vedoucího pobočky. Tito lidé mohou nejlépe rozhodnout 

o vašich kompetencích v rámci firmy a také doporučí vhodného konzultanta. Jak se 

připravovat na schůzky a jednání bylo zmíněno již v kapitole „Komunikace s vedoucím 

VŠKP a ve firmách“. 

Pracovní blok 

Pracovní deník, blok, dokument, je jedno, jak bude nazván. Zásadní funkcí tohoto 

elektronického bloku je ukládání poznámek, myšlenek, nápadů, námětů atd. do přehledné 

formy. Jde o souběžný dokument, do kterého se také zanáší pracovní verze VŠKP nebo její 

části. Z počátku se může takovýto deník jevit jako zbytečný, ovšem s přibývajícími 

informacemi se stane nenahraditelnou součástí práce. Je dobré si také zažít základní principy 

uchovávání různých myšlenek, dotazů atd. pro budoucí projekty, které bude třeba řešit. Díky 

takovémuto deníku se lze naučit určité systematičnosti v práci a převedení poznámek do 

finální podoby je následně mnohem jednodušší. V deníku je zejména vhodné vyhradit prostor 

pro: 
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 nápady a myšlenky, které by bylo vhodné v rámci práce vyřešit, 

 návrhy experimentů včetně zápisu všech dostupných hodnot v průběhu 

experimentu, 

 záznamy rozhovorů, poznámky z konzultací a schůzek, 

 veškeré zdroje informací ze kterých bylo čerpáno pro vytvoření práce, 

 důležitou část by také měla tvořit sekce použité literatury v pracovní verzi, 

tedy všechny dostupné informace o zdroji, odkazy na web, datum stažení, dále 

u knižních publikací, kde je možno je zapůjčit, na jakých stránkách se nalézaly 

potřebné informace, 

 seznam zkratek, použitých symbolů, definice pojmů, 

 velmi důležitou část, ve které budou zaznamenána veškerá jména konzultantů a 

osob se kterými bylo konzultováno, včetně titulů, kontaktních údajů, jako je 

telefon, email, adresa společnosti atd., aby bylo v případě potřeby možno se na 

ně znovu obrátit pro doplnění některé informace. Právě kontakty se nejčastěji 

zapomínají a přitom jsou v současné době velmi ceněné. 

Systém vytvoření pracovního deníku může velmi usnadnit i budoucí práci na 

samostatných projektech, kdy právě systematičnost postupu práce může hrát zásadní roli při 

nových objevech.  
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JAK ZAČÍT PSÁT SAMOTNOU PRÁCI 

Nyní se je konečně možné oprostit od všech nařízení, pokynů a směrnic a je na místě 

začít rozvíjet své myšlenky. Při psaní práce je vždy tím nejsložitějším krokem začít. Mnoho 

autorů se k tomuto kroku odhodlává dlouhou dobu a v myšlenkách stále přemýšlí nad první 

větou své práce. Právě pro tento začátek poslouží čistý bílý papír a tužka.  

Vytyčení dílčích a hlavních cílů práce a odhad předpokládaných 

výsledků 

Prvním krokem na tvorbě práce by mělo být urovnání myšlenek. Pokud chci docílit 

systematičnosti a posloupnosti informací v práci, pak je dobré si nejprve vytyčit cíle. Ideálně 

na zmíněný čistý bílý papír je dobré si stanovit cíle, kterých chci v práci dosáhnout. Samotné 

oficiální zadání obsahuje hlavní cíle práce, na které se ohlíží nejprve vedoucí, pak oponent a 

následně také komise při obhajobě. Tyto cíle je vhodné si přepsat a vyspecifikovat: 

 Jak těchto cílů bude dosaženo? 

 Co vše musím dostudovat proto, abych se k těmto cílům dostal? 

 Jaké dílčí kroky ke stanoveným cílům povedou – dílčí cíle? 

 Nejsou tyto cíle nad moje síly? 

Když už budou dílčí a hlavní cíle známy je dobré si také ke každému z nich doplnit, 

jaký výsledek od tohoto cíle očekávám. Právě toto očekávání výsledků leckdy velmi 

napomůže k ujasnění dílčích kroků, kterých je třeba pro dosažení výsledku učinit. 

Je pravděpodobné, že skutečné výsledky se od těch očekávaných mohou leckdy velmi 

diametrálně odlišovat, ale právě toto očekávání předpovězeného výsledku při konfrontaci se 

skutečnými výsledky dává prostor pro další úvahy, nápady, náměty a myšlenky. Také právě 

z těchto diferencí vychází nové závěry. 

Pro příklad – nastudoval jsem si odbornou literaturu, udělal jsem si rešerši a z ní 

vyhodnotil, že jedna konkrétní oblast se opírá spíše o domněnky a předpoklady než o reálné 

výpočty nebo experimenty. Experimentální měření a výpočty provedené v práci pak mohou 

být na tuto oblast zaměřeny. Z výsledků vyplynou odlišné skutečnosti, než se jiní autoři 

domnívali. Nyní lze konstatovat, že byl učiněn nový objev a závěry práce se mají jednoznačně 

o co opřít. 

Je ovšem opět na místě zaměřit se na problematiku této odlišnosti. Je možné, že jsem 

udělal chybu já? Byly skutečně výsledky z jiných prací tak zkresleny a nepodloženy? Stejné 
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otázky může položit i oponent, nebo zkušební komise. Pokud se student na tyto rozdíly 

zaměří a mezi předpokládanými výsledky a skutečnými výsledky nalezne spojitosti, nemůže 

ho pak takováto otázka u obhajoby překvapit. 

Shromáždění zdrojů – základní rešerše zvolené problematiky 

V okamžiku, kdy mám jednoznačně stanoveny cíle, je možné se zaměřit na 

vyhledávání publikací a informačních zdrojů. Je mnoho archivů, databází, knihoven i 

elektronických zdrojů, které je možné a vhodné pro vytvoření práce využit. Autor by  se však 

měl při jejich výběru zamyslet nad několika zásadními otázkami, jako například: 

 jakou literaturu použiji - Do jaké míry se literatura zabývá řešenou 

problematikou, je zaměřena hlavně na danou problematiku nebo se ji zabývá 

pouze okrajově? 

 Aktuálnost použitého zdroje – Pro tvorbu VŠKP se doporučuje používat 

aktuální literatury a zdroje, které nejsou starší než pět let. Tímto se je možno 

vyvarovat uvádění neaktuálních informací v práci. Uvádění zastaralých 

informací může také hodnotit oponent sníženou známkou nebo také práci 

přímo nedoporučit. Výjimku tvoří literární prameny a monografie, které jsou 

v daném oboru považovány za základní pilíře celého vědního oboru. I tyto 

informace je však třeba ověřovat a sledovat, zda nebyly některou novou studií 

aktualizovány, doplněny, nebo zcela nahrazeny. Také v rámci základní rešerše 

není vhodné uvádět jako novinky informace, které byly publikovány před pěti 

lety. 

 Dostupnost vhodné literatury – na začátku každé práce je třeba se zaměřit na 

to, zda je již daný obor zkoumán a popisován v literatuře. Pokud se jedná o 

dostatečně probádaný a popsaný obor, pak je důležité se zaměřit na dostupnost 

vhodných zdrojů. Studenti se často dostávají do situace, že naleznou velké 

množství abstraktů a autorů, u kterých usoudí, že právě jejich monografie by 

mohly být pro vypracování práce zásadní, ale často narazí na jejich 

nedostupnost. Dochází k tomu nejčastěji u témat, které si volí studenti sami.  

 Relevance informačního zdroje a možnost ověření v jiných zdrojích – 

Velmi častou chybou bývá používání irelevantních zdrojů. Za takovýto zdroj 

může být povazována otevřená encyklopedie, webové stránky amatérských 

kutilů, vedoucích si blog o svých výsledcích, firemní weby, reklamní 
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prospekty firem atd. Tyto zdroje zpravidla nepodléhají žádné odborné recenzi a 

informace v těchto zdrojích bývají často ovlivněné nepodloženými názory, 

snahou zviditelnit výhody produktu nebo metody a zastínění nevýhod, finanční 

prospěch plynoucí z využívání zdroje atd. Tyto zdroje by se neměly ani příliš 

vyskytovat v seznamu použité literatury. Neznamená to však, že by měly být 

tyto zdroje zatajeny. Je třeba si uvědomit, že informace uveřejněné v otevřené 

encyklopedii pravděpodobně také pochází z nějakého relevantního zdroje. 

Většinou i tento zdroj bývá uveden v seznamu použitých zdrojů a literatury. 

Pak je vhodné se zaměřit přímo na tento zdroj, zvážit jestli se jedná o 

důvěryhodnou publikaci a teprve z tohoto zdroje čerpat. Výhodou využití 

původního zdroje je odseparování myšlenek a úvah autora, který původní 

materiál použil pro svou práci. Na druhou stranu, pokud zjistíme, že vyhledaný 

zdroj není důvěryhodný a není podložený, pak je vhodné s tímto informačním 

zdrojem nepracovat a nechat si ho pouze jako zdroj námětu. 

 Dodatečné hledání informačních zdrojů a literatury – Během vytváření 

práce se autor často dostane do situace, kdy nerozumí metodě, myšlence, 

pojmu aj. V tomto případě je samozřejmě nezbytné se opět zaměřit na nové 

hledání informačních zdrojů a doplnění si potřebného vzdělání. 

 Uspořádání literárních pramenů na primární a sekundární – mnoho autorů 

VŠKP se často dopouští chyby, když při vytváření rešerše používá dva 

zdánlivě podobné zdroje. Často se však jedná o míchání primárních zdrojů se 

zdroji sekundárními. Co to vlastně primární a sekundární zdroje jsou? Primární 

zdroj může být kniha, kterou považujeme pro vypracování práce jako zásadní a 

z informací uvedené v této monografii vycházíme. Sekundární zdroje jsou pak 

ty, které právě tuto knihu použili jako primární a vychází z názorů a výsledků 

v ní uvedených. Je vhodné tedy při psaní rešerše konfrontovat jednotlivé zdroje 

tak, že na jedné straně máme literaturu primární a porovnáváme ji s výsledky 

z literatury sekundární. 

Základní rešerše 

Dalším krokem vedoucí k vytvoření práce by měla být základní rešerše. Jedná se o 

studium primárních a sekundárních zdrojů, na základě kterých bychom se měli dozvědět 

základní, ale také nové informace o oboru. Během studia je také dobré se zaměřit na 

dostupnost vhodných zdrojů informaci. Jak již bylo zmíněno výše, sebelepší téma práce, které 
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nebude podloženo fakty, ztrácí na kvalitě a leckdy jen proto, že pro toto téma jsou zdroje 

informaci nedostupné. Nedostupnost zdroje může znamenat nejen to, že pramen je archivován 

v knihovně, do které student nemá běžný přístup, ale také se může jednat o finanční 

nedostupnost díla. 

Vytvoření základní rešerše by mělo tedy začít studiem dostupných materiálů 

v areálové knihovně, dále se zaměřit na dostupné internetové odborné databáze a také na 

knihovny, které mají uzavřenou smlouvu o meziknihovních výpůjčkách s námi dostupnou 

knihovnou. Je třeba také pamatovat na čas, který takováto výpůjčka může zabrat. Sehnání 

potřebné knihy nebo zdroje může trvat i měsíc. Proto je vhodné s touto činností započít co 

nejdřív. Velmi špatně se pak u komise vysvětluje, že kniha přišla do knihovny akorát v den 

odevzdání práce, a to jen proto, že jste toto vyřízení výpůjčky odkládali. 

Základní osnova 

Základní osnova je vlastně předchůdce obsahu práce. Jak takovou osnovu vytvořit? 

Nejlepší způsob, který vede k vytvoření osnovy je opět použití tužky a velkého papíru, nebo 

softwaru pro tvorbu vývojových diagramů. Na plochu tohoto pracovního prostoru, ať již 

papíru nebo monitoru, si vypsat základní rozdělení práce do následujících bodů: 

 určení, pro koho práci píši (určení typu čtenáře), 

 název práce, 

 formální náležitosti (zadání, prohlášení, poděkování atd.), 

 úvod do problematiky, 

 cíle práce, 

 rešerše současného stavu problematiky, 

 experimentální část a metodika řešení, 

 diskuse a závěry. 

Dalším krokem u tvorby osnovy by mělo být zanesení názvů hlavních kapitol, tedy 

vypsání hlavních tematických bodů, které přispějí k objasnění problematiky. Dále je vhodné 

vypsat názvy kapitol druhého a třetího řádu a ke každému nadpisu bodově vypsat, co by daná 

kapitola měla do problematiky přinést a co by měla v tématu objasňovat. Takto vytvořenou 

osnovu pak během tvorby samotné práce můžeme upravovat, dělat si do ní poznámky např. o 
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použitých zdrojích a také samozřejmě doplňovat o nové náměty a nápady nebo o další 

kapitoly. 

Šablona – vzhled a úprava VŠKP 

Stejně tak jako každá jiná práce má i VŠKP předepsané náležitosti, které má 

obsahovat. Mezi ně patří nejen formální části plynoucí ze směrnic, ale také dodržení jistých 

typografických zásad předepisovaných normou. Práce by obecně měla působit kompaktním a 

přehledným dojmem. Tedy v zásadě se jedná o dodržení jednotného stylu pro formátování 

nadpisů, textů, ale také grafických částí jako jsou obrázky, tabulky a grafy. Pro dodržení 

těchto zásad je vhodné využít textový editor, který umožňuje práci se styly. Stánky ÚST ve 

zmiňované sekci „Pokyny a vzory k DP a BP“ dávají k dispozici již vytvořené doporučené 

šablony: 

 šablona pro bakalářskou práci 

 šablona pro diplomovou práci 

Šablony jsou vytvořeny v prostředí Microsoft Word 2010 a splňují veškeré předpisy 

stanovené pro VŠKP směrnicemi a pokyny rektora i děkana. Každoročně podléhají 

aktualizaci. 

V rámci této šablony jsou definovány styly pro: 

 nadpis 1 řádu – Styl Nadpis 1_P, 

 nadpis 2 řádu – Styl Nadpis 2_P, 

 nadpis 3 řádu – Styl Nadpis 3_P, 

 pro formátování odstavců – Styl Odstavec_P, 

 pro formátování nadpisu obrázků – Styl Obrázek_P 

 pro formátování nadpisu tabulek – Styl Tabulka_P 

 pro formátování názvu přílohy (nebude součástí generovaného obsahu) – Styl 

Příloha, 

 pro formátování výpočtových vztahů v tabulce styl – Styl 

Výpočtové_vztahy_P 

 a styl pro neformátovaný text – Bez FORMATU_P 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=pokyny
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/bp_a_dp/bp_sablona_ukazka_doporuceni.docx
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/bp_a_dp/dp_sablona_ukazka_doporuceni.docx
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Tyto styly jsou upraveny z původních základních stylů a nastaveny pro použití na 

vypracování VŠKP. 

Dále Šablona obsahuje také stručné popisy jednotlivých kapitol a částí, jakému 

formátování by měly podléhat a jak by měly být typograficky upraveny. 

Používání stylů a práce s editorem MS Word 

Mnoho studentů bohužel neovládá ani základní znalosti práce s dokumenty 

v textových editorech. Tímto si leckdy velmi zbytečně ztěžují práci při formátování textu a 

jakékoli úpravy jim zaberou více času než samotná tvorba práce. Je vhodné již od počátku se 

naučit pracovat se styly a také dodržovat několik základních zásad pro vkládání obrázků, 

výpočtových vztahů, grafů a dalších grafických prvků popsaných v šablonách. 

Použití stylů je velmi jednoduché. Text je vhodné napsat nejprve bez jakéhokoli 

formátu, následně jej označit a přiřadit mu styl, který vybereme z galerie rychlých stylů 

v záložce „Domů“ viz obr. 1. 

 

Obr. 1 Karta „Domů“ a rychlé styly 

Výhoda používání formátovacích stylů spočívá v tom, že pokud se rozhodneme změnit 

formátování odstavce (odsazení prvního řádku, změna řádkování, odsazení mezi odstavci atd.) 

stačí pouze použitý styl vyeditovat a změnit požadovaný parametr. Veškerý text, který bude 

mít přiřazeno formátování daného stylu, se upraví dle nových požadavků (viz. Obr. 2). 

Úprava použitého stylu v bodech 

V několika stručných krocích bude nyní vysvětleno provedení změny v použitém stylu 

a popsáno, jaký bude mít dopad tato změna na celý dokument. Na obr. 2 jsou viditelné dva 

odstavce, které byly upravovány ve stylu „Odstavec_P“. Styl má nastaveny tyto parametry: 

 velikost fontu 12b, 

 font Times New Roman, 

 zarovnání do bloků, 

 řádkování 1, 

 odsazení prvního řádku o hodnotu 1,25cm. 



43 

 

Tímto stylem bude napsána celá práce, když pro příklad vyjde nová směrnice, 

stanovující neodsazovat první řádek odstavců s ohledem na šetření místa na tisknutelné ploše. 

Při používání stylů je provedení této změny velmi jednoduché a následující kroky tuto změnu 

popíší. Změny stylu se automaticky projeví v celém dokumentu (v ukázkovém příkladu u 

dvou odstavců), a to u textu, který je formátován stylem Odstavec_P. 

 

Obr. 2 Ukázka formátování odstavce dle stylu Odstavec_P 

1. Pravou myší klikneme na styl, v galerii rychlých stylů a vybereme volbu 

„Změnit“ (viz. Obr. 3) 

 

Obr. 3 Úprava existujícího stylu – otevření dialogu pro úpravy 
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2. Klikneme levou myší na tlačítko „Formát“ a zvolíme možnost, která bude 

podléhat změně. Pro příklad bude změněno odsazení prvního řádku. (viz. Obr. 

4) 

 

Obr. 4 Výběr měněné položky - odstavec 

3. V kartě „Odsazení a mezery“ v sekci „Odsazení“ zvolíme v rozbalovacím okně 

s názvem „Speciální“ položku „Žádné“. Tedy žádný z řádků v odstavci nebude 

odsazen od počátku. (viz Obr. 5) 
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Obr. 5 Změna odsazení prvního řádku 

4. Dialog uzavřeme tlačítkem OK a v náhledu současného okna je znázorněna 

vizualizace odstavce, na kterém bylo zrušeno odsazení prvního řádku. (viz 

Obr. 6) 

 

Obr. 6 Vizualizace odstavce 
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5. Potvrzení Volby tlačítkem OK se vrátíme zpět do dokumentu, ve kterém se 

nyní veškerý text ve formátu „Odstavec_P“ upravil dle provedených změn. 

(viz Obr. 7) 

 

Obr. 7 Provedené změny v dokumentu 

Stejným postupem je možné měnit jakékoli jiné parametry formátu textu, například 

odrážek, číslování, tabulátorů a dalších. 

Použití předepsané šablony není závazné. Je na každém, jak si šablonu přizpůsobí 

nebo jakou grafickou formu zvolí. Veškerá úpravy by však měly odpovídat pokynu děkana 

6/2009. 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
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CITACE A PLAGIÁTORSTVÍ 

S pojmem citace je velmi úzce spojen další pojem a to plagiát. O tom, co je to plagiát a 

kdy se vytvoření plagiátu autor dopouští, hovoří nejen zmiňovaný autorský zákon, ale také 

základní definice plagiátorství. 

Definicí plagiátorství se zabývá podrobněji dokument volně dostupný na stránkách 

ÚST v sekci „Pokyny a vzory k DP a BP“ s názvem „Definice plagiátorství - pozor na to, kde 

a co kopírujete do své práce“. Tímto dokumentem se dále budeme zabývat. 

Co je plagiátorství 

 

 Plagiátorství je vydávání práce někoho jiného za vlastní. Jedná se o kopírování 

nebo parafrázování již publikované práce (v jakékoli podobě), která je 

chráněna autorskými právy, bez výslovného souhlasu majitele autorských práv. 

Je to odcizení majetku duševního charakteru: vydávání myšlenek, návrhů, 

invencí, návodů někoho jiného za vlastní, kopírování z práce jiného studenta, 

vytvoření práce někým jiným (spolužákem, kolegou) a odevzdání jí k 

hodnocení jako vlastní práci.  

 Plagiátorství je úmyslné, ale i neúmyslné zamlčení (neuvedení) zdrojů, ze 

kterých vytvořená práce čerpá, zamlčení zdrojů, ze kterých bylo citováno, 

zamlčení zdrojů, které byly v práci parafrázovány, zamlčení knih, časopisů, 

sborníků či jiných elektronických médií (internet), ze kterých bylo při tvorbě 

práce čerpáno, zamlčení zdroje důležitých myšlenek, návrhů, invencí, návodů, 

které jsou v práci použity, zamlčení zdroje dat, které vytvořil někdo jiný a 

které jsou v práci použity.  

 Plagiátorství je forma nečestného chování, kterou škola považuje za závažný 

přestupek. Ve chvíli předložení práce k hodnocení si musí být student jist tím, 

že neporušil autorská práva osob v jeho díle zmíněných, dotčených, převzatých 

či citovaných a že všechny zdroje, ze kterých čerpal, ve své práci uvedl.  

Dalším dokumentem zabývající se pojmem plagiátorství, citace a definice VŠKP je 

pokyn děkana FSI č. 8/2008 O plagiátorství v závěrečných pracích. Zde se také praví že 

„Práce není pouze kompilátem ze známých zdrojů“. K tomu často dochází právě u rešeršních 

prací. V případě neuvedení zdrojů, ze kterých bylo čerpáno, pak mohou studentovi hrozit 

sankce vyplývající z tohoto pokynu.  

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=pokyny
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/plagiatorstvi.doc
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/plagiatorstvi.doc
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=22&soubor=Pokyn-8-08.pdf
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U zjištění plagiátorství ve VŠKP nebude taková práce přijata a autor nebude připuštěn 

k obhajobě. Pokud bude toto porušení pravidel zjištěno při obhajobě, bude tato práce 

hodnocena jako nevyhovující, tedy známkou F. 

Plagiátorství je obecně považováno za hrubý disciplinární přestupek. S autorem 

takovéto práce bude bezprostředně zahájeno disciplinární řízení s cílem vyloučit studenta ze 

studia. 

Jak se vyvarovat plagiátorství 

Každý zdroj, ze kterého je čerpáno, má stanovena (implicitně nebo explicitně) pravidla 

(omezení) s jeho zacházením. Tato pravidla je nutno při zacházení se zdrojem ctít a důsledně 

dodržovat bez ohledu na to, zda mají či nemají oporu v zákoně. 

Citace – kdy citovat, jak citovat, co citovat 

Citování se od nepaměti používá pro zdůraznění známých i méně známých myšlenek, 

frází, pouček definicí a podobně. Stejně tak jako v hovoru řekneme: 

„Jak pravil Jan Werich: „Špatné je zlo konat, ale ještě horší je zlému přihlížet.“  

Citační etika praví, neuvádět obsah bez uvedení autora. Tedy i při sdělení tohoto 

jednoduchého citátu je zmíněn jak autor, tak i jeho myšlenka nebo sdělení. Z etického 

hlediska je takové sdělení správné, neboť je dodána váha autorova výroku a tím je mu také 

přiznáno autorství. Člověk, který by tento citát zopakoval a vydával ho za původní, tedy 

vlastní, může být považován za plagiátora. V tomto sdělení je sice pouze několik vhodně 

poskládaných slov, ale celková myšlenka je dostatečně silná na to, aby tuto formulaci 

posluchači přijali a do budoucna dávali do souvislosti s původním autorem. 

Citační etiku by si měl uvědomit a zažít každý autor nového díla a měl by se řídit 

určitými zásadami, které upravuje nejen autorský zákon, ale také citační norma. 

Proč citovat 

Uvádění bibliografických citací je předepsáno zákonem a upraveno normou. Slouží 

zejména pro snadnou identifikaci a dohledatelnost použitých informačních zdrojů v daném 

díle. Veškeré informace, které nejsou původní, má autor nového díla povinnost opatřit 

bibliografickou citací. V opačném případě, kdy autor i nevědomky přebere dílo někoho 

druhého a neuvede původní zdroj, dopouští se plagiátorství.  
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Jak citovat 

Pro úplnost je vhodné nejprve popsat a definovat jednotlivé pojmy. Je třeba uvědomit 

si rozdíly mezi pojmy: 

 citace přímá 

 citace nepřímá neboli parafráze, 

 bibliografická citace. 

Citace přímá  

Za přímou citaci je považován doslovně použitý text, myšlenka, definice nebo jiné 

sdělení. Takovýto druh citace je třeba výrazně odlišit od základního vlastního textu. Přímá 

citace může být odlišena například kurzivou, jiným stylem písma, apod., tato forma 

zvýraznění by však měla být pro celé dílo jednotná. Přímé citace mohou činit maximálně 10% 

celého díla. Platí také zásada, že odborná práce nesmí být pouze kompilací cizích myšlenek. 

Doslovné citace je vhodné používat hlavně tam, kde by změna formulace mohla způsobit 

změnu nebo ztrátu významu myšlenky. Doslovné citace se doporučují především u definic. 

Bibliografická citace se v případě přímých citací uvádí bezprostředně za touto citací. 

Nepřímá citace neboli parafrázování 

Tento způsob citace spočívá v přeformulování nebo také parafrázování myšlenek 

cizích. Často se tento způsob využívá v případě konfrontace více autorů a může takto 

vzniknout i celý odstavec. Je velmi důležité, aby původní myšlenky při parafrázování 

nezměnily nebo nepozbyly smysl. Bibliografická citace u parafrázovaného textu se uvádí 

vždy až na konci úvahy, tedy v případě konfrontace více zdrojů na konci odstavce. Musí však 

být uvedeny všechny zdroje, ze kterých bylo v daném odstavci čerpáno. 

Bibliografická citace 

Jedná se o odkazový údaj ve formě textu nebo čísla, na který by měl navazovat popis 

publikace v seznamu použitých zdrojů. Způsob uvádění bibliografických citací upravuje 

norma ČSN ISO 690. Výběr z této normy je dostupný na stánkách ÚST v sekci „Pokyny a 

vzory k DO a BP“ pod názvem „Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 

(01 0197) platné od 1. dubna 2011“. Kompletní norma je k nahlédnutí v areálové knihovně 

FSI VUT v Brně a dále také u vedoucích cvičení bakalářského a diplomového semináře. 

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/CSNISO690-interpretace.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/CSNISO690-interpretace.pdf
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Co citovat 

Povinnost uvádět bibliografickou citaci, nebo odkaz na autora je stanovena autorským 

zákonem. Jinými slovy vše co může podléhat definici autorského díla, je nezbytné citovat. 

Mezi autorská díla patří také obrazová dokumentace. Tedy i u veškerých obrázků uvedené ve 

VŠKP, které jsou převzata z jiných děl je nezbytné doplnění citace. 

 
TIP 

Ve VŠKP často dochází k chybě v citacích, když autor převezme obrázek z jiného 

díla, ale nevyhovuje mu kvalita zpracování a obrázek překreslí. Pokud zůstane význam 

obrázku zachován a i struktura grafického vyjádření, pak se nejedná o obrázek nový, ale stále 

převzatý a je nezbytné uvádět zdroj, ze kterého obrázek pochází. Příklad viz obr. 8. 

 

Obr. 8 a) obrázek původní od autora, nevyhovující současnému standardu a možnostem úpravy grafických prvků, 

b) překreslený a upravený obrázek novým autorem 

 

 
ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

Otázka: Co když v práci uvedu informaci, která již byla někde publikována, ale já si 

toho nejsem vědom, dopouštím se plagiátorství? 

Odpověď: Ano dopouštíte. Je pouze na zodpovědnosti autora jaké informace v práci 

uvádí a zda si nastuduje dostatečné množství informačních zdrojů, aby takovéto situaci 

předešel. I zde platí, neznalost neomlouvá. 
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Otázka: Z literatury, kterou jsem nastudoval, chci použít informaci, o které vím, že 

nepochází od autora díla. I autor u této informace uvádí bibliografickou citaci, která odkazuje 

na původní dílo. Mám citovat mnou nastudovanou literaturu, nebo původní dílo? 

Odpověď: Platí zásada citování nastudovaného díla. Tedy pokud jsem se informaci 

dozvěděl ze sekundární literatury, pak ji také odcituji. Jinak by tomu bylo, pokud bych si 

nastudoval i primární zdroj a usoudil, že parafrázovaná část nevystihuje to, co si pod původní 

myšlenkou představuji já a tedy ve svém díle budu parafrázovat myšlenku z primární 

literatury. Bibliografickou citaci pak ve své práci uvádím následovně.  

Pokud: 

 nastuduji dvě literatury a oba dva autoři se shodují nad jednou myšlenkou, 

uvádím bibliografickou citaci na konci zhodnocení obou autorů. 

Př. Autor „A“ potvrdil myšlenku, kterou se zabýval autor „B“ ve své práci.[1,2] 

 nastuduji dvě literatury, ale jeden autor ve svém díle odporuje myšlence autora 

v druhé literatuře, pak uvádím bibliografickou citaci za jednotlivými názory 

zvlášť. 

Př. Autor „A“ tvrdí, že myšlenka, kterou uvádí autor „B“ je mylná [1], zatím co autor 

„B” tvrdí, že veškeré důkazy jednoznačně dokládají, že právě jeho tvrzení je pravdivé [2]. 

Otázka: Nastudoval jsem si literaturu, ze které jsem ale do své práce nepoužil žádnou 

informaci. Mohu ji zapsat do seznamu použité literatury? 

Odpověď: Jednoznačně NE. Literatura, na kterou není uveden v textu odkaz, nesmí 

figurovat v seznamu použité literatury. Pokud autor přesto literaturu v seznamu uvede, 

vystavuje se riziku nedoporučení práce ze strany oponenta k obhajobě. 

Otázka: Pokud si nevím rady, jak odcitovat nějaký zdroj, například rozhovor ve firmě 

apod., jak mám postupovat? 

Odpověď: Norma uvádí základní informace, které musí být uvedeny pro možnost 

dohledání zdroje informací. Pokud norma neupravuje formát konkrétního zdroje, pak je nutno 

dodržet posloupnost známých údajů. Pro ústní sdělení například při schůzce ve firmě lze 

použít tedy formát: 

(ústní sdělení) [PŘÍJMENÍ, Jméno citované osoby] [Název a adresa společnosti], 

[Pracovní zařazení]. [Datum]. 
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Související dokumenty 

Na stránkách FSI VUT v Brně, je možné nalézt několik dokumentů zabývající se 

problematikou citací. Patří mezi ně například: 

 Právní a etické aspekty práce s informacemi, 

 Bibliografické odkazy a citace dokumentů. 

Na stránkách je možno nalézt také několik starších neaktuálních dokumentů, které 

uvádějí formální zápis bibliografické citace dle starší verze normy. Je třeba se tedy zaměřit, 

stejně tak jako při hledání informací do VŠKP, na primární zdroj informací, kterým je v tomto 

případě norma. 

http://www.fme.vutbr.cz/studium/zavprace/etika/kapitola_8_b.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/CSNISO690-interpretace.pdf
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SLOVO ZÁVĚREM 

Tvorba vysokoškolské závěrečné práce je jedním z nejtěžších úkolů, se kterým se 

student na VŠ setká a se kterým se musí vypořádat. Tato publikace je určena těm, kteří chtějí 

k této práci přistupovat zodpovědně, systematicky a hlavně od své práce očekávají víc než jen 

několik desítek popsaných papírů. Je mnoho studentů, kteří budou na internetu hledat způsoby 

a návody, jak nejjednodušeji a nejrychleji vypracovat svoji kvalifikační práci. Těmto 

předložený materiál nepomůže. Rozdíl mezi systematickou a zodpovědnou prací na VŠKP a 

závěrečnou prací ušitou tak říkajíc horkou jehlou je zřejmý. Pokud nejsem schopen 

zodpovědně přistoupit k tomuto jednoduššímu úkolu, pak si pravděpodobně nebudu schopen 

poradit se zásadnějším problémem, který bude rozhodovat o zisku, nebo ztrátě firmy.  

Budu na trhu práce atraktivním uchazečem pro firmy? Tuto otázku si pravděpodobně 

položí každý ve chvíli, kdy za ním zaklapnou dveře komise SZZ. Není lepší se na tuto otázku 

zaměřit o něco dříve? Pokud si tuto otázku položíme již při výběru tématu, v mnohém si 

můžeme život zjednodušit. 
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POUŽITÉ ZDROJE 

ZÁKONY 

 Česko. Zákon č. 121 ze dne 10. srpna 2006 o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In 

Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 126, s. 5506-5544. [vid. 2012-07-31]. 

Dostupný z: http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf 

SMĚRNICE REKTORA 

 Směrnice rektora VUT č. 9/2007 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP na VUT 

v Brně. Vnitřní předpisy VUT v Brně 2012 [online]. 2012. 2012-07-01. [vid. 2012-07-

01]. Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/sr2007-09.pdf  

 Dodatek k Směrnici rektora VUT č. 9/2007 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

VKP na VUT v Brně. Vnitřní předpisy VUT v Brně 2012 [online]. 2012. 2012-07-01. 

[vid. 2012-07-01]. Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/sr2007-09-

d1.pdf  

 Směrnice rektora VUT č. 2/2009 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací. Vnitřní předpisy VUT v Brně 2012 [online]. 

2012. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/ 

studium/vut/sr2009-02.pdf  

 Směrnice rektora č. 2/2011 - Pravidla pro nakládání s obchodním tajemstvím na VUT 

v Brně. Vnitřní předpisy VUT v Brně 2012 [online]. 2012. 2012-07-01. [vid. 2012-07-

01]. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice 

_rektora/SmR_2_2011.pdf  

SMĚRNICE DĚKANA 

 Směrnice děkana č. 3/2005 - O řádném ukončení studia a státní závěrečné zkoušce, 

která doplňuje články 21 – 26 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. Vnitřní 

předpisy FSI VUT v Brně 2012 [online]. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. Dostupné z: 

http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=/dokumenty/vedeni/

smer3-2005.pdf  

 Směrnice děkana FSI č. 2/2007 - Doplňující Směrnici rektora VUT č. 9/2007 - 

Úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP pro práce bakalářské a diplomové. Vnitřní 

předpisy FSI VUT v Brně 2012 [online]. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. Dostupné z: 

http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=sd-2007-02.pdf 

 Směrnicí děkana č. 1/2009 - O řádném ukončení studia a státní závěrečné zkoušce, 

doplňující články 21 – 26 studijního a zkušebního řádu. Vnitřní předpisy FSI VUT 

v Brně 2012. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/ 

dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=Smernice1-09.pdf  

POKYNY DĚKANA 

 Pokyn děkana FSI č. 8/2008 O plagiátorství v závěrečných pracích. Vnitřní předpisy 

FSI VUT v Brně 2012 [online]. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. Dostupné z: 

http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=22&soubor=Pokyn-8-08.pdf 

 Pokyn děkana FSI č. 6/2009 - doplňující Směrnici rektora č. 2/2009 "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" (pro 

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/sr2007-09.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2007-09-d1.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2007-09-d1.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/sr2007-09-d1.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/sr2007-09-d1.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2009-02.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/sr2009-02.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/sr2009-02.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/studium/vut/sr2009-02.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/SmR_2_2011.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_rektora/SmR_2_2011.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2005-03.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2005-03.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=/dokumenty/vedeni/smer3-2005.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=/dokumenty/vedeni/smer3-2005.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2007-02.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/sd2007-02.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=Smernice1-09.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=Smernice1-09.pdf
http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=21&soubor=Smernice1-09.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/pokyny_dp/2012/smernice_a_pokyny_dekana/pd2009-06.pdf
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práce bakalářské a diplomové na FSI). Vnitřní předpisy FSI VUT v Brně 2012 

[online]. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/ 

dokumenty/soubor.php?sid=22&soubor=Pokyn_06-09.pdf  

 Pokyn děkana č. 13/2011 - Zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2011/12. 

Vnitřní předpisy FSI VUT v Brně 2012 [online]. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. 

Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=22&soubor= 

Pokyn%2013-11.pdf  

 Pokyn děkana č. 7/2012 k řádnému ukončení studia v akademickém roce 2011/12. 

Vnitřní předpisy FSI VUT v Brně 2012 [online]. 2012-07-01. [vid. 2012-07-01]. 

Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?sid=22&soubor=P-7-

12.pdf  

OSTATNÍ PŘEDPISY A NORMY 

 ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a 

citace informačních zdrojů. Praha 2011: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví. Březen 2011. Třídící znak 01 0197. 

 Vnitřní předpisy Vysokého učení technického v Brně. Úplné znění studijního a 

zkušebního řádu Vysokého učení technického v Brně ze dne 21. Července 2011. 
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