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ÚVOD 
 
Náležitosti závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních prací) jsou 
umístěny na stránkách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tyto náležitosti 
jsou závazné a mají přednost v případě, že jsou v rozporu s těmito Pokyny. Svoji závěrečnou 
práci začněte psát rovnou v souladu se všemi náležitostmi a dle níže uvedených Pokynů. 
Pozdější úpravy textu v souladu s těmito Pokyny jsou časově velmi náročné a vznikají při 
nich chyby. Správnou formální úpravou se vyhnete zdržujícím opravám po připomínkách 
vedoucího práce a objektivní kritice při obhajobě. Pokyny platí pro česky psané práce. 
Anglické, slovenské nebo jiné texty mají pravidla psaní v drobných detailech odlišná. Pokud 
se některé zde uvedené pokyny liší od pokynů děkanátu, o správnosti rozhoduje 
vedoucí práce na dotaz posluchače. 
 
1  VNĚJŠÍ ÚPRAVA 
 
Závěrečná práce je vázána pevnou knihařskou vazbou s potiskem na přední obálce (viz vzor 
1) a potiskem na hřbetě (viz vzor 1a). Na dolním okraji hřbetu se uvádí evidenční číslo 
práce, které sdělí na požádání vedoucí práce nebo jej najdete již připravené ve webové 
evidenci na http://mendelu.apridal.cz/zp/zp_dbf.htm v poslední sloupci (nezaměňte s číslem 
pořadovým!). S potiskem hřbetu odevzdejte pouze jeden výtisk, který se povinně odevzdává 
do ústavní knihovny. Další výtisk(y) podle pokynů příslušného děkanátu. 
 
2  STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
 
- titulní list (vzor 2); 
- zadání (tištěno oboustranně); 
- prohlášení (vzor 3); 
- poděkování (není závazné); 
- český a anglický abstrakt s klíčovými slovy (každý z nich každý je v rozsahu cca 10–20 
řádků tak, aby se pokud možno oba vešly na jednu stranu, a obsahují velmi stručnou 
informaci o obsahu práce zaměření práce, jejím cíli, metodice, výsledcích, závěru a 
doporučeních; klíčová slova heslovitě vymezují zaměření práce a neopakují se v nich slova 
z nadpisu práce); součástí abstraktů jsou český i anglický název práce (vždy nad abstraktem 
v daném jazyce, viz vzor 5); 
- obsah (viz dále); 
- vlastní text práce sestávající obvykle z následujících kapitol: 
 - literární přehled, 
 - cíl práce (u BP bez experimentální části je cíl před literárním přehledem), 
 - materiál a metody (tato kapitola u BP bez experimentu někdy vynechává), 
 - výsledky (tato kapitola se vynechává u BP bez experimentu), 

- diskuse, 
 - závěr (a případně doporučení pro praxi), 

- použitá literatura, 
 - seznam obrázků (při větším počtu než pět), 
 - seznam tabulek (při větším počtu než pět), 
 - seznam zkratek (podle potřeby a povahy práce), 
 - přílohy (vzor 4) a 
 - seznam příloh (na první straně příloh, příloha 1 – x, průběžně číslované nezávisle na 
typu přílohy, ale popisky tabulek nahoře, obrázků dole). 
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3  ÚPRAVA TEXTU 
 
3.1  Okraje stránky 
- levý 35 mm, 
- horní 30 mm (nebo 25 mm), 
- pravý a dolní 25 mm. 
 
 
3.2  Písmo  
Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5. 
 
 
3.3  Číslování stran 
Čísla stran se počítají od titulního listu a zobrazují se až od Úvodu. Čísla stran se vkládají 
do dolního zápatí uprostřed v písmu shodným velikostí i fontem s textem. 
 
 
3.4  Nadpisy kapitol 
Různé úrovně nadpisů rozlišujte typem a velikostí písma, používá se desetinné členění. Styl 
jednotlivých úrovní nadpisu si můžeme nastavit předem a pak příslušné nadpisy zadávat 
automaticky, což nám následně pomůže při vytváření obsahu (viz kapitola 3.5). 
 
NADPIS 1 – všechna velká, tučně, velikost 14 
Nadpis 2 – malá, tučně, velikost 14 
Nadpis 3 – malá, tučně, velikost 12 
Nadpis 4 – malá, tučně, kurziva, velikost 12 
 
Za čísly kapitol se při desetinném členění nedělá tečka např. 
   
2 LITERÁRNÍ P ŘEHLED  
2.1 Morfologie studovaného druhu 
2.1.1 Skelet hlavy 
 
nikoli 
2. LITERÁRNÍ P ŘEHLED  
2.1. Morfologie studovaného druhu 
2.1.1. Skelet hlavy 
 
Podrobnější členění kapitol (více jak tři úrovně) provádějte, jen pokud je to nevyhnutelné. 
Netvořte kapitoly, které obsahují jen několik málo vět. K tomu požívejte členění odstavci. 
Nadměrné množství kapitol činí práci nepřehlednou. 
 
3.5  Obsah  
Obsah vygenerujeme automaticky pomocí příkazu Vložit – (Odkaz) – Rejstříky a seznamy 
– Obsah, zvolíme počet úrovní a nastavíme požadovaný formát; předtím musíme označit 
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jednotlivé názvy kapitol v textu příslušnou úrovní nadpisu a předvolit její formát. Při 
nastavení formátu nadpisu současně zvolíme vhodné mezery před a za nadpisem, které pak 
budou v celém textu stejné. Mezera před nadpisem by měla být poněkud větší než za ním. 
Pokud si mezery nenastavíme ve stylu nadpisu, můžeme je udělat ručně – dva prázdné řádky 
před a jeden za nadpisem. 
 
 
3.6 Odstavce  
První řádek odstavců neodsazujeme „odťukáním“ mezerníkem, ale pomocí tabulátoru; 
musíme si nastavit vhodnou velikost kroku tabulátoru (umístění zarážek), což je zhruba 0,6–
0,7 cm (příkaz Formát – Odstavec – Tabulátory). Text obvykle zarovnáváme do bloku (ale 
není to přikázáno žádnou normou a pokud preferujeme zarovnání vlevo, můžeme je také 
použít). Zarovnaný text vypadá lépe, když si zadáme automatické dělení slov (Nástroje – 
Jazyk – Dělení slov – Automatické dělení). První řádek prvního odstavce v bloku (kapitole) 
obvykle nebývá odsazován. 
 
 
3.7  Popisky tabulek a obrázků 
Popisky tabulek a obrázků mohou být psány kurzivou, ale žádná norma to nepřikazuje. 
Popisky tabulek jsou umístěny nad nimi a popisky obrázků pod nimi. Za obrázky se považují 
i grafy a mapky. Pokud obrázky nebo informace v tabulkách získal autor z jiných zdrojů, 
musí být tento zdroj v popisku uveden. 

 Pokud se tabulky a obrázky přímo vztahují k textu, umísťují se přímo do jeho příslušné 
kapitoly. Pokud obsahují jen doplňující informace, ilustrační dokumentaci nebo jsou příliš 
rozsáhlé (např. mapové výstupy), je vhodnější je umístit do příloh. Je nepřípustné, aby data 
byla duplicitně prezentována v tabulce i grafu. V textu odkazujeme zkratkami „(tab. 1)“ 
nebo „(obr. 1)“. 

Tabulka 1: Obsah bílkovin v pylu (Sherbini 2015) 

Obrázek 1: Grafické znázornění vývoje obsahu bílkovin v těle včel různého stáří 
 
 
3.8  Psaní vědeckých názvů 
Vědecká jména rodů a druhů se píší kurzivou; kurzivou se nepíší názvy vyšších taxonů 
(čeledí, řádů, tříd apod.), stejně tak se kurzivou nepíší zkratky jako sp., ssp., spp., var., f. 
apod., např.: „Myš domácí (Mus musculus) společně s myšicemi (Apodemus spp.) patří do 
čeledi myšovití (Muridae).“ Kurzivou se píší také názvy rostlinných syntaxonů kromě třídy. 
 
Vědecká jména živočichů se při prvním použití (nebo na prvním vhodném místě např. 
v nadpisu kapitoly nebo tabelárním přehledu) uvádějí i se jménem autora a rokem popisu. 
U vědeckých názvů rostlin stačí zkratka autora. Při opakovaném použití jména se již autoři 
neuvádějí.   

Mezi jménem autora a rokem popisu se píše čárka, čárka se nepíše mezi vědecké jméno 
a autora např. vlk Canis lupus Linnaeus, 1758, nikoli Canis lupus, Linnaeus. 
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4  OBSAHOVÁ NÁPLŇ PRÁCE 
 
Pozor! Závěrečná práce není beletrie, esej, ani seminární práce. Je to odborná (v 
případě kompilace) nebo vědecká práce (v případě prezentace vlastních výsledků), kterou 
píšeme jasným a jednoduchým slohem, bez zbytečných barvitých přívlastků, 
eufemismů a jiných beletristických prvků.  

Práci můžeme psát v první osobě nebo trpném rodu, obě možnosti můžeme podle 
vhodnosti v téže práci kombinovat. Psaní v první osobě množného čísla je rovněž přípustné, 
ale poměrně málo časté. Vhodné je v situacích, kdy je závěrečná práce součástí výzkumu 
většího týmu a je zjevné, že autor by některé výsledky nemohl sám získat.  

Nejdůležitějšími částmi závěrečné práce jsou kapitoly „Literární přehled“, „Materiál a 
metody“, „Výsledky“ a „Diskuse“. Při řešení bakalářské práce sice není podmínkou vlastní 
výzkum, ale alespoň předběžné výsledky jsou vítané. Navíc výrazně pomohou, je-li na stejné 
téma řešena následně i diplomová práce.  

 V literárním p řehledu uvádíme co nejúplnější informace o řešené problematice. Před 
jeho zpracováním musíme shromáždit veškeré dostupné publikované údaje. Také můžeme 
využít internetové zdroje. Ale pamatujme na to, že píšeme vědeckou práci a můžeme tedy 
vycházet jen z vědeckých zdrojů. Internetové zdroje často nemají vědecký charakter, zdaleka 
nejsou úplné a v mnoha případech jsou nepřesné nebo zcela nesprávné. Proto je využíváme 
spíše výjimečně. Anonymní internetové zdroje, obdobně jako různé letáky, denní tisk, 
populární knížky apod. využíváme až ve zcela krajním případě. V literárním přehledu 
se snažíme být co nejkonkrétnější a zbytečně nerozvádíme informace, které s tématem 
souvisejí jen okrajově. Podle zaměření práce můžeme literární přehled členit na dílčí 
kapitoly. Zdroje všech informací musí být citovány (viz kapitola 5.1). V případě bakalářské 
práce tvoří literární přehled její podstatnou část, v diplomové a disertační práci jeho rozsah 
odpovídá tématu a obvykle představuje druhou nejrozsáhlejší kapitolu po kapitole výsledky 
a kapitole diskuse. 

 Cíle práce musí být formulovány jasně a stručně, také proto, aby jejich splnění mohlo 
být snadno kontrolovatelné. Cíle bývají obvykle uvedeny až za literárním přehledem, ale 
v bakalářské práci mohou být podle její povahy ještě před ním, protože tato práce má 
převážně kompilační charakter a jedním z jejích cílů je zpravidla podchycení poznatků o 
dané problematice. 

 V části „Materiál a metody“  přesně popíšeme prováděné terénní pokusy a měření, 
způsoby laboratorního zpracování vzorků i statistického vyhodnocení. Všechny použité 
metody musí být popsány tak, aby mohly být kdykoli zopakovány. Pokud přebíráme 
metodiku zpracovanou a popsanou někým jiným, opět musí být příslušný autor citován. 
Součástí této kapitoly může být charakteristika studijních ploch, pokusných zvířat apod. 

 V části „Výsledky“  předkládáme soubor výsledků vlastního výzkumu a znovu 
neopakujeme již známé informace uvedené v literárním přehledu. V této kapitole se 
omezujeme výhradně na popis výsledků tak, aby bylo zjevné, co je v jednotlivých tabulkách 
či grafech znázorněno a jak experiment dopadl. Výsledky nijak nekomentujeme a 
nezdůvodňujeme, protože to je součástí polemiky následující kapitoly.  

V „Diskusi“  výsledky (a) komentujeme, (b) konfrontujeme s výsledky jiných autorů a 
(c) interpretujeme a snažíme se zdůvodnit získané výsledky a rozdíly. Cílem diskuse je 
anulovat vnitřní vágnost tak, aby byla odstraněna subjektivita a emocionalita i časová 
závislost konotační transformace. Diskuse se takto stává exaktní interpretací. V diskusi 



7 
 

zásadně neodkazujeme na obrázky ani tabulky. Kapitoly „Výsledky“ a „Diskuse“ tvoří 
rozhodující část závěrečné práce. 

„Záv ěr“  není pouhý souhrn. Je napsán tak, aby stručně a srozumitelně charakterizoval 
všechny skutečnosti, které ze své kompilace nebo výsledků vyvozujete. Jde vlastně o syntézu 
vlastních poznatků s případným doporučením pro další výzkum nebo dokonce i praxi. 

 
5  ZDROJE INFORMACÍ 
 
5.1  Citace literárních zdrojů v textu 
Veškeré převzaté informace v textu, tabulkách a obrázcích musí být doplněny citací 
příslušného zdroje (autora). Spíše ve výjimečných případech (potřeba přesné formulace, 
snaha zachovat původní znění apod.) volíme doslovnou citaci původního textu. Pak musíme 
dodržet všechny gramatické zásady citací (dvojtečka, uvozovky aj.), tj. musí být zřejmé, že 
záměrně uvádíme přesné znění cizího textu. Ve všech ostatních případech pouze přebíráme 
určitou informaci, kterou zabudujeme do vlastního textu, to znamená, že cizí text nesmíme 
doslova opsat. Je nepřípustné opsat cizí část textu (odstavec, část kapitoly), i když na konci 
uvedeme odkaz na použitý zdroj. Odkazy na zdroje převzatých informací pište takto: 
„(Novák 1967, 1968; Svoboda 1989)“ nebo při přímém vyslovení jména autora takto: 
„Novák (1967, 1968) a Svoboda (1989)“. 

Citace se dvěma autory: Novák a Jozífek (1999). Dva autory nespojujeme pomlčkou např. 
Novák – Jozífek (1999), protože pak nemusí být zřejmé, zda jde o jediného autora či autory 
dva, zvláště u zahraničních publikací. Dva autory ještě v textu jmenujte, ale při třech a více 
autorech uvádějte již jen prvního autora a doplňte zkratku „a kol.“, např. Novák a kol. (1999), 
v cizojazyčných textech „a“=“&“ a „a kol.“=„et al.“. 

Citace v textu se v textu také uvádějí a ne za názvy kapitol či na konci odstavců za tečkou 
věty. Tedy vždy v průběhu a může to být i na konci věty. Je povolené citovat obrázky a 
tabulky na konci jejich názvu. Níže uvedené 3 příklady uvádějí konkrétně, jak do textu citace 
vkládat: 

The conventional source of sugar for supplementation of the alternative winter stores is sucrose from beet or 
cane (Johansson & Johansson 1976; Ambrose 1992). Even, longevity of caged bees fed with pure sugars 
(glucose, fructose, sucrose and maltose in honey natural ratio) was longer by 16 days than of bees fed with 
honey (Barker & Lehner 1973). Barker (1977) stated that there is no sugar better than pure sucrose.  

Contrary to this, Jachimowicz (1976) has opposite opinion that the bees add enzyme in the same amount 
regardless to the sugar composition of feed. It was later partially confirmed under an artificial conditions in 
the flight room that the bees add invertase to the feed irrespectively to its composition (Bacílek et al. 1980). 

Technology of a commercial feed syrup for bees, namely during acid hydrolysis (Jachimowicz & El Sherbiny 
1975), can cause formation of HMF. Results by Ceksteryte & Racys (2006) suggested that the bee body is able 
to metabolize the HMF to some extent. However, metabolism of HMF in digestive tract in the honeybee has 
not been studied unlike mammals (Monien et al. 2009). The metabolite 5-sulfoxymethyfurfural is genotoxic 
(Glatt & Sommer 2006) and may act as both an initiator and a promoter of colon cancer (Zhang et al. 1993). 
However, it is well known, HMF is seriously toxic to the honeybees (Bailey 1966; Jachimowicz & El Sherbiny 
1975; LeBlanc el al. 2009). HMF content of 48 mg·kg-1 in sugar syrup from maize was harmless for wintering 
honey bees (Ceksteryte & Racys 2006). 

Je nekorektní citovat publikaci, kterou jsem neviděl. Vystavuji se tím mimo jiné riziku, 
že zprostředkovaně převzatá informace je záměrně nebo jen nechtěně zkreslená autorem, který 
ji citoval. Je-li to v krajním případě nezbytné, musí to být jasně uvedeno, např. Novák (1901) 
cit. podle Hrušky (2005). V přehledu použité literatury pak uvedeme práci Nováka i Hrušky. 
Nelze v tomto případě použít způsob Novák (1901) in Hruška (2005). Taková citace je 
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zmatečná, protože naznačuje, že Novák je autorem části Hruškovy publikace, což je vzhledem 
k rozdílným datům nemožné. Takový případ může nastat, pak musí být psáno Novák in Hruška 
(2005) a v přehledu použité literatury je uveden jen Hruška (to znamená, že Novák poskytl 
Hruškovi do jeho publikace nějaké údaje, zpracoval části textu apod.). Pokud ovšem Novák 
napsal ucelenou kapitolu v knize Hrušky, pak citujeme jen Novák (2005) a v přehledu použité 
literatury je kapitola citována podle níže uvedeného vzoru. 
5.2  Seznam použité literatury  
Při psaní použité literatury doporučujeme použít standardní způsob zavedený v publikacích 
seriózních vydavatelů u nás i v zahraničí. Jednotlivé části citace mohou být odděleny 
různými interpunkčními znaménky (tečky, čárky, středníky, dvojtečky), rok vydání může 
být v závorkách nebo bez nich apod., ale variantu, kterou zvolíme, musíme dodržet u všech 
citací. Obecně nepoužívaná norma ISO 690 ukládá řadit datum vydání až za místo vydání a 
vydavatele, čímž se citace stává velmi nepřehlednou. Drobné rozdíly jsou v citacích různých 
druhů publikací, které je nutné respektovat. Jména autorů mohou být psána různými typy 
písma (normální, všechna velká, kapitálky), název publikace (knihy), nebo název 
periodika (časopisu), ve kterém vyšel citovaný článek, se píšou obvykle kurzivou. 
Vědecké názvy se v citacích normálně kurzivou nepíší. Pro počet stran se v česky psaných 
pracích používá zkratka s., nezávisle na jazyku citované publikace, tj. ani v anglických 
publikacích citovaných v českém textu se nepíše 234 pp., ale 234 s. Za každou z iniciál 
autorů se dělá tečka, mohou se psát s mezerou i bez ní, tj. např. 

Novák J. M. nebo Novák J.M., nikoli Novák JM. nebo Novák J M 

Zkratka křestního jména je někdy od příjmení oddělována čárkou (Novák, J.), což je 
zbytečné. Standardní číslo ISSN není obvyklou ani povinnou součástí citací, norma ISO 690 
ukládá používání ISBN u monografických publikací (nikoli pouhých kapitol), ale obvykle 
se ani toto číslo v citacích neuvádí. 

Citace řadíme v přehledu abecedně podle jména prvního autora, práce téhož 
autora chronologicky podle roku vydání. 

Následně jsou uvedeny možné způsoby citací různých druhů publikací:    
 
Kniha 

Části citace a jejich pořadí: 

autor, rok vydání, název publikace, vydavatel, místo vydání a počet stran  

Např. 

HŮRKA K., 2005: Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 390 s. 
 
Při větším počtu autorů se uvádějí pokud možno všichni a oddělují se čárkami, poslední 
dva mohou být spojeni písmenem „a“ nebo znakem „&“. 

RYCHNOVSKÁ M., BALÁTOVÁ E., ÚLEHLOVÁ B. &  PELIKÁN J., 1985: Ekologie lučních 
porostů. Academia, Praha, 292 s. 

Nebo (při příliš velkém počtu autorů, nebo když je jeden z nich uveden jako hlavní autor, 
sestavovatel, editor apod.) se píše za jeho jménem zkratka „ed.“ (= editor), při větším počtu 
editorů pak „eds“ (= editoři). 

SCHUBERT R. (ed.), 1986: Lehrbuch der Ökologie. Gustav Fischer Verlag, Jena, 595 s. 
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Kapitola v knize (seriózními vydavateli je požadováno uvádět rozmezí stran citované 
kapitoly i počet stran knihy). 

Části citace a jejich pořadí: 

autor, rok vydání, název citované části (kapitoly), rozsah stran citované části, autor 
celé publikace, název publikace, vydavatel, místo vydání a počet stran  

Např. 

GRULICH V., 2002: Cyperaceae Juss. – šáchorovité, s. 792–830. In: KUBÁT K. (ed.), Klíč ke 
květeně České republiky. Academia, Praha, 928 s.   
 

Abstrakt nebo článek ve sborníku (opět je preferováno uvádět rozsah stran abstraktu i 
celkový počet stran sborníku; sborníky vydané na CD se citují stejným způsobem, jako 
sborníky tištěné). 

 

Části citace a jejich pořadí: 

autor, rok vydání, název abstraktu, rozsah stran abstraktu, editor sborníku (je-li uveden), 
název sborníku, vydavatel (je-li uveden), místo vydání (je-li uvedeno) a počet stran  

Např. 

FOJTOVÁ H., 2002: Vliv umělého povodňování na společenstvo střevlíkovitých (Carabidae) 
lužního lesa, s. 49–50. In: BRYJA J. &  ZUKAL J. (eds): Zoologické dny Brno 2002. Sborník 
abstraktů z konference 14.–15. února 2002. ÚBO AV ČR, Brno, 191 s. 
 

Článek v časopisu (uvádí se ročník časopisu a rozsah stran citovaného článku; pokud jsou 
jednotlivá čísla časopisu v ročníku samostatně stránkována, píše se do závorky za číslo 
ročníku i číslo jednotlivého sešitu; číslo ročníku se píše arabským číslem). 

Části citace a jejich pořadí: 

autor, rok vydání, název článku, název časopisu, ročník, (číslo sešitu v ročníku), rozsah 
stran  

Např. 

POVOLNÝ D. &  ŠUSTEK Z., 1985: Několik úvah o živočišné synantropii a jejich projevech na 
modelových skupinách Sarcophagidae (Diptera) a Carabidae (Coleoptera). Acta Univ. Agric. 
(Brno), Fac. Agron., 33 (1): 175–199. 

Názvy časopisů se v citacích píší v celém znění nebo ve zkratkách. Zkratky jednotlivých slov 
v názvech nejsou libovolné, ale musí být v souladu s mezinárodně používanými zkratkami 
názvů periodik. Názvy periodik lze psát třemi možnými způsoby – buď jsou všechna počáteční 
písmena velká, nebo jsou s velkými písmeny jen podstatná jména a ostatní s malými, nebo 
psaní velkých a malých písmen odpovídá gramatice řeči, ze které název časopisu pochází. 
Zvolený způsob musí být opět jednotně dodržen. Pokud je název časopisu uveden ve 
zkratkách, nepíší se předložky a spojky např. 

Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun.,  nikoli Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun. 

Internetová publikace (je nutno uvést datum návštěvy nebo datum aktualizace). 
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Části citace a jejich pořadí: 

autor, rok zveřejnění (aktualizace), název, datum návštěvy, dostupné na (adresa)  

např. KARSHOLT O. &  NIEUKERKEN E. J. van (eds), 2009: Lepidoptera – moths. Fauna 
Europaea, vers. 2.1. Databáze online [cit. 2010-02-25]. Dostupné na: 
http//www.faunaeur.org/  

Internetové encyklopedie např. Wikipedie (v tomto konkrétním případě v levém sloupci 
v oddělení nástroje zadáte citovat stránku a objeví se nabídka více možností citací; 
internetové encyklopedie až na některé vědecké databáze jsou anonymní a měly bychom 
využít jiný zdroj přebírané informace),  např.: 

WIKIPEDIE, 2010: Hmyz. Encyklopedie online [cit. 2010-03-01]. Dostupné na: 
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hmyz&oldid=5004758>   
Anonymní internetové zdroje  
 
Takové zdroje využíváme v krajním případě, protože nemáme jistotu jejich spolehlivosti a 
serióznosti. Neexistuje ani jednotný názor na způsob jejich citace, podle některých norem 
by se ve vědeckém textu vůbec neměly objevit. Místo jména autora se nemá používat 
„Anonym“. Pokud je to zcela nezbytné, citujeme stejně jako jiné internetové publikace, 
citaci začínáme názvem příspěvku nebo názvem internetové stránky. 

Diplomová nebo jiná závěrečná práce (citujeme podobně jako knihu, ale musí být zřejmé, 
že jde o nepublikovaný text, tj. uvedeme např. „nepubl.“, „rukopis“, „in MS“, v případě 
potřeby doplníme i místo uložení). 

Části citace a jejich pořadí: 

autor, rok odevzdání, název práce, instituce, kde práce vznikla, místo a počet stran  

Např. 

HLÁVKA K., 2005: Struktura krajiny jižní Moravy. Diplomová práce (in MS, dep. knihovna 
MENDELU v Brně), MZLU v Brně, Brno, 112 s. 
 
¨ 
6  ČASTÉ CHYBY A NEDOSTATKY 
 
V textech závěrečných prací (také již oponovaných a obhájených) se často objevuje 
množství větších nebo menších formálních nedostatků, k nejčastějším patří: 

• nedodržování mezer za interpunkčními znaménky – za čárkou, tečkou, středníkem, 
dvojtečkou, otazníkem, vykřičníkem apod. se téměř vždy dělá mezera, ale nedělá se před 
nimi ; výjimkami jsou např. psaní desetinné čárky (1,85), psaní poměru čísel (2:3), časové 
údaje (2.25) nebo psaní čárky za tečkou; ale 2 : 3 s mezerami vyjadřuje dělení; 

• za zkratkou na konci věty se již nedělá další tečka; je nesprávně např. Byl pozorován 
orel, jestřáb aj.. 

• mezera se dělá před začátkem a po skončení textu v závorkách, nikoli uvnitř po první a 
před druhou závorkou, tj. patří „byly zvoleny různé metody sběru (individuální odchyt, 
lepové pasti aj.) i zpracování dat“, nikoli „...sběru ( individuální odchyt, lepové pasti ) i 
zpracování...“; 

• text v hranatých závorkách znamená nějaké pozdější zjištění, pozdější stanovení data 
vydání publikace, pozdější určení autorství, odlišný názor autora od sousedního textu 
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apod., tj. hranaté závorky mají ve vědeckém textu zvláštní funkci a neměly by se používat 
jako prostá varianta kulatých závorek, např. Skala (1912) uvádí jako naleziště Kiritein [= 
Křtiny] s datem sběru 1.5.[19]06, Hübner [1805] druh zjistil v Augsburgu a [Denis & 
Schiffermüller] 1775 mnohem dříve v okolí Vídně (ještě starší údaj Linného (1758) 
z Uppsaly není dokladován); Skala tedy uvádí německý název, sami doplňujeme jeho 
český ekvivalent; datum sběru má 1.5.06, logicky předpokládáme, že jde o rok 1906; 
datum vydání Hübnerovy publikace bylo zjištěno později, stejně tak bylo teprve následně 
stanoveno autorství díla z roku 1775; užití dvojí kulaté závorky je ve vědeckém textu 
možné. 

• lomítko („šikmá závorka“) se píše na obou stranách bez mezer, je-li na konci řádku, na 
novém řádku se opakuje; 

• čtyřmístná čísla se mohou psát s mezerou (2 500) i bez ní (2500), ale v celém textu musí být 
psána jednotně (preferován je způsob bez mezery); více než čtyřmístná čísla se píší vždy 
s mezerou mezi trojicemi číslic (25 000, 345 000); ve vícemístných číslech se nepíše tečka 
s výjimkou finančních částek, čímž se nahrazuje funkce pevné mezery (např. Kč 
2.345.453,–); 

• finanční částky se píší buď Kč 285,– nebo 285 Kč, nikoli 285,– Kč; 

• podle klasických norem pro psaní českých textů se čísla od jedné do dvanácti psala slovem; 
současné normy to nepřikazují a záleží vždy na rozhodnutí autora a vhodnosti v dané části 
textu; věta nemůže začínat číslicí; 

• v textu je nutné rozlišovat spojovník a pomlčku; spojovník vyjadřuje těsnou vazbu dvou 
spojených slov (Brno-město, zbarvení bylo černo-bílé, ale rychlík Praha–Brno), ve většině 
případů se používá pomlčka (při výzkumu byly sledovány všechny složky prostředí – 
ovzduší, voda i půda);  

• rozmezí číselných hodnot se píše s pomlčkou, nikoli se spojovníkem; rozmezí se píše bez 
mezer (24–32) a nikoliv 24 - 32 nebo 24-32 či 24 – 32; 

• znaménko minus, pokud vyjadřuje zápornou hodnotu čísla, se píše bez mezery (–15 °C), 
v matematických vzorcích s mezerami (5 – 4 = 1);  

• jednotky psané za číselnou hodnotou s mezerou znamenají podstatné jméno, psány bez 
mezery znamenají přídavné jméno, např. 15 ° = patnáct stupňů, ale 15° = patnáctistupňový 
(podobně %, m, kg, ha aj.), 15% = patnáctiprocentní a 15 % = patnáct procent; jednotka 
nesmí přeskočit na následující řádek; pokud tato možnost nastala, spojíme číslo 
s jednotkou tzv. pevnou mezerou (kláv. zkr. „shift+ctrl+mezerník) a v režimu zobrazování 
formátovacích znaků se normální mezera zobrazuje jako tečka násobení „·“ a tvrdá mezera 
jako stupně „°“. 

• jednotky např. koncentrací látek uvádíme takto: mg·kg-1; 

• datum je možné psát s tvrdými mezerami (25. 6. 2007) nebo bez nich (25.6.2007), opět 
v celém textu jednotně a nemůže být např. 25.6. 2007; 

• symbol „krát“  píšeme  křížkem (×),  nikoli  písmenem x; lze psát 2× nebo 2krát, nikoli 2 
krát nebo 2-krát; píše se 20. výročí, nikoli 20té výročí; ale může být x-krát; 

• slovo stadium se píše s krátkým a, tj. nikoli stádium. 
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7  KONTROLA A ODEVZDÁNÍ ZÁV ĚREČNÉ PRÁCE 
 
V zadání závěrečné práce je uveden „termín odevzdání závěrečné práce“. Tento termín je 
konečný a neprodlužuje se za žádných okolností, a proto po jeho uplynutí nelze provádět 
žádné úpravy závěrečné práce. Nejpozději v tomto termínu ji posluchači vkládají do 
Univerzitního informačního systému (UIS) a současně s tím ji předávají svázanou 
vedoucímu práce. Posluchači, kteří odevzdávají své závěrečné práce až v tomto termínu, 
nepožadují po vedoucím práce, aby provedl kontrolu práce a učinil k předloženému textu 
připomínky před odesláním oponentovi. Jde tedy o text hotový a určený k posouzení a 
oponování. 
 
Zpracování závěrečné práce je posluchač povinen konzultovat s vedoucím práce jen 
v dostatečném předstihu a to před lhůtou ke kontrole práce, tj. nejpozději v kritických 
případech ve „lh ůtě pro poslední konzultaci“. Konzultace je nezbytné zahájit včas a 
s ohledem na povahu a rozsah nejasností, které vznikly posluchači při řešení zadání 
závěrečné práce. Využijte lhůtu pro konzultace v celém jejím průběhu, tj. v celém průběhu. 
Totiž později až při vlastní kontrole práce nebo při dokončování práce již nezbývá čas na 
rozsáhlejší změny či doplnění práce (například doplnění chybějících či opravy chybných 
výpočtů ve výsledcích, doplnění nedostatečné diskuse či závěru). 
 
Pokud posluchač požaduje po vedoucím práce, aby k ní učinil připomínky a provedl kontrolu 
práce před jejím odevzdáním, musí ji odevzdat v termínu pro kontrolu práce. Závěrečná 
práce, která se neřídí výše uvedenými pokyny a doporučeními, není prací způsobilou ke 
kontrole, a proto se vrací posluchači k dopracování bez kontroly. Teprve až když je práce 
nebo alespoň její některá ucelená část dopracovaná, je možné ji celou nebo po 
dopracovaných částech odevzdat ke kontrole za předpokladu, že posluchač nezmeškal lhůtu 
pro kontrolu práce. Pozdějším odevzdáním práce ke kontrole posluchač nemá zaručeno, že 
vedoucí práce stihne učinit řádně všechny potřebné kontrolní kroky, aby posluchač mohl při 
dokončení práce provést potřebné opravy. 
 
Kontrola práce vedoucím práce trvá 1–2 měsíce podle množství prací ke kontrole v daném 
roce. Kontrola práce probíhá v elektronické formě v režimu sledování změn (tzv. revize) 
MS Word včetně využití funkce vkládání komentářů. Pokud neovládáte revize a 
komentáře v MS Word, nastudujte je, jinak hrozí chybné provedení opravy práce. Soubor 
prvního znění ke kontrole např. práce bakalářské (BP) se označuje: „BP_příjmení(v00).doc“. 
Po kontrole se vrací soubor s označením verze vyšší o jednotku, tzn.: 
„BP_příjmení(v01).doc“. Tedy nultá a sudé verze jsou verze přicházející od studenta 
k vedoucímu práce k opravě/kontrole a liché verze po opravách vedoucího práce. 
Dodržujte vždy tento princip číslování verzí souborů, aby nedošlo k záměně verzí a 
ztrátě dat. Ty pasáže práce, které již prošly kontrolou a byly v předchozí kontrole 
odsouhlaseny jako definitivní, se při dalších kontrolách práce již neposuzují, a proto je 
nezasílejte ke kontrole opakovaně, nebo je v textu alespoň zřetelně označte jako již 
zkontrolované (např. jinou barvou písma, podbarvením textu apod.). 
 
Čím dříve je závěrečná práce předložena ke kontrole, tím dříve se vrací studentům 
k provedení oprav, aby posluchač měl dostatek času na dokončení práce včetně jejího 
vyvázání (až 1,5 měsíce). Ve lhůtě pro dokončení práce již nelze odstranit závažné 
nedostatky v postupech řešení. 
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V termínu odevzdání práce se podle aktuálních pokynů děkanátu odevzdávají práce na 
ústav vedoucímu práce svázané a současně elektronicky do UIS. Obě verze, tištěná i 
elektronická jsou identické a nevykazují znaky plagiátorství dle platných vnitřních 
předpisů. Rovněž musí být splněn minimální rozsah a práce musejí mít prohlášení 
podepsané! Při nedodržení tohoto postupu nelze přistoupit k přihlášenému termínu státní 
zkoušky a nesmí být udělený zápočet. 
 
Přehled lhůt pro konzultace, kontrolu, dokončení a odevzdání závěrečné práce: 
 
a) Lhůta pro konzultace: nejpozději  do konce prosince. Jde o poslední možný termín 

konzultace a lhůtu pro dořešení koncepce a způsobu zpracování a prezentace výsledků. 
Po tomto termínu již musí být koncepce práce zpracovaná, takže posluchač již 
sumarizoval a statisticky vyhodnotil výsledky a sestavil návrhy grafů a tabulek. Do konce 
prosince má proto posluchač hotovou koncepci práce a alespoň částečně sepsanou, aby 
ji v dalším období mohl předložit ke kontrole, podstatné části jsou již zpracovány. Je 
optimální, aby do tohoto termínu měl posluchač absolvovány minimálně 3 konzultace. 

b) Termín pro předložení závěrečné práce ke kontrole: leden. Posluchač předkládá 
práci vypracovanou dle Pokynů a podkladů připravených v celém průběhu studia a 
předchozím konzultačním období a předkládá ji ke kontrole vedoucímu práce, pokud ji 
požaduje. V průběhu ledna a února vedoucí práce učiní kontrolu a připomínky k práci 
a sdělí posluchači do konce února výsledek kontroly. Termín odevzdání ke kontrole lze 
odložit nejpozději do konce února v odůvodněných kritických případech na návrh 
posluchače zaslaný e-mailem a vedoucím práce potvrzený. 

c) Lhůta pro dokončení závěrečné práce: březen a duben. Posluchač provede dokončení 
práce na základě výsledků kontroly vedoucím práce. Finální verzi nechá svázat dle 
pokynů děkanátu a vedoucího práce. V této lhůtě nelze řešit zásadní otázky týkající se 
koncepce a řešení práce a vedoucí práce se k obsahu práce již nijak nevyjadřuje! 

d) Termín pro odevzdání práce: do konce dubna dle aktuálních pokynů děkanátu. Do 
tohoto termínu má posluchač práci bez chyb a v souladu s Pokyny a Zadáním, opravenou 
a zkontrolovanou a na konci období odevzdanou v UIS i vyvázanou a odevzdanou 
vedoucímu práce, který ji odesílá oponentovi k posouzení. 

 
Aktuální termíny pro vyhlášení témat, konzultace, kontrolu, dokončení a odevzdání 
závěrečných prací jsou vyhlašovány včelařským oddělením nejpozději 1. října a vyvěšeny 
na: http://mendelu.apridal.cz/zp/zp.htm 
 

Tyto lhůty a termíny jsou pro studenty závazné. Vedoucí práce nemůže odpovídat za jejich 
nedodržení ze strany posluchače, protože nemá nástroje pro jejich prodlužování, a proto při 
jejich nedodržení nemůže udělit zápočet a práci doporučit k obhajobě. V takovém 
případě posluchač si musí studium prodloužit a požádat o státní zkoušku v následujícím 
období. Bez udělení zápočtu musí posluchač závěrečnou práci přepracovat. Za co se uděluje 
zápočet v předmětech Bakalářská nebo Diplomová práce vyplývá také ze sdělení kolegia 
děkana 2023/10. 
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Vzor   5 
 
Vliv obsahu hydroxymethylfurfuralu na barvu medu 
 
ABSTRAKT  
Cílem diplomové práce na téma „Vliv obsahu hydroxymethylfurfuralu na barvu medu“ bylo 

zjistit do jaké míry HMF ovlivňuje barvu medu. Jaký vliv mají na obsah HMF skladovací 

podmínky a jak se skladovací podmínky podílejí na barvě medu. Práce je členěna na teoretickou 

a praktickou část. Teoretická část práce se věnuje medu, jeho vlastnostem, složení a metodám 

měření. Praktická část popisuje dosažené výsledky, srovnává jednotlivé parametry a faktory. 

Porovnáním obsahů HMF byl zjištěn statisticky vysoce významný rozdíl (p < 0,01) mezi všemi 

skupinami vzorků. Obsah HMF měl největší vliv na červený podíl barevného spektra a barevný 

odstín. Nejvyšší světlost, podíl žluté barvy, sytost a barevný odstín vykázaly vzorky skladované 

v lednici. Nejtmavší naopak byly vzorky skladované ve tmě a při pokojové teplotě. U všech 

skupin vzorků byla nalezena silná závislost mezi podílem červené barvy a barevným odstínem 

a podílem žluté barvy a sytostí. 

 
Klí čová slova: skladování, Mailardova reakce, tepelné ošetření, degradace, barevné spektrum 

 
 
Effect of hydroxymethylfurfural content on honey colour 
 
ABSTRACT  
 
The aim of the thesis was to determine to what extent the HMF content affects colour of the 

honey. What impact the storage conditions have to HMF content and how much the storage 

conditions participate on the colour of the honey. The work is divided into theoretical and 

practical part. The theoretical part deals with honey, its properties, composition and methods of 

measurement. The practical part describes the results obtained, compares the individual 

parameters and factors. By comparing the HMF content was found statistically highly significant 

difference (p < 0.01) among all groups of samples. The HMF content had the greatest influence 

on the proportion of red colour spectrum and hue angle. The highest lightness, proportion of 

yellow colour, chrome and hue angle, had samples stored in the refrigerator. The darkest samples 

were stored in the dark at room temperature. In all groups of samples were found a strong 

dependence between the proportion of red colour and hue angle, proportion of yellow colour and 

chrome.  

Keywords: storage conditions, Maillard reaction, heating, degradation, colour spectrum 


