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Pokyn děkana č. 7/2018
Úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských
kvalifikačních prací

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě, schválených
MŠMT dne 8. srpna 2017, vydává děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné (dále jen „SU OPF“) Pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání
vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen „pokyn“).
2) Pokyn stanoví základní formální náležitosti a úpravu bakalářských prací (dále jen „BP“),
diplomových prací (dále jen „DP“) a disertačních prací (dále jen „DISP“) studentů SU OPF
včetně postupu zveřejňování a ukládání závěrečných prací.

Čl. 2
Struktura BP/DP/DISP
1) BP/DP/DISP má následovnou strukturu:
a) přední strana desek BP/DP/DISP (viz příloha č. 1)
b) titulní strana (viz příloha č. 2)
c) zadání práce (mimo DISP),
d) abstrakt v jazyce českém nebo slovenském a v jazyce anglickém,
e) obsah (viz příloha č. 3)
f) úvod,
g) vlastní text práce,
h) závěr,
i) seznam použité literatury,
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j)
k)
l)
m)
n)

seznam tabulek,
seznam obrázků,
seznam zkratek,
seznam příloh,
přílohy.

2) Přední strana desek BP/DP/DISP (viz příloha č. 1) obsahuje přesný název univerzity (velikost
písma 18, vše velkými písmeny), fakulty (velikost písma 16), název BP/DP/DISP (velikost písma
16), druh – bakalářská práce/diplomová práce/disertační práce (velikost písma 16) – vše
centrováno uprostřed strany, okraje viz čl. 3 pokynu. V levém dolním rohu místo a rok vyhotovení
BP/DP/DISP (velikost písma 16), na stejném řádku v pravém rohu jméno a příjmení studenta
(velikost písma 16). Všechny údaje se uvádějí pouze v českém jazyce s výjimkou názvu práce,
který je uveden v jazyce, v němž je zpracována BP/DP/DISP.
3) Titulní list BP/DP/DISP (viz příloha č. 2) obsahuje přesný název univerzity (velikost písma 16,
tučně, vše velkými písmeny), fakulty (velikost písma 14, tučně), obor studia (velikost písma 12,
normálně), jméno a příjmení studenta (velikost písma 12, normálně), název BP/DP/DISP
v českém jazyce, příp. jazyce slovenském (velikost písma 14, tučně), název BP/DP/DISP v jazyce
anglickém (velikost písma 14, tučně), druh – bakalářská práce/diplomová práce/disertační práce
(velikost písma 12, normálně) – vše centrováno uprostřed strany, okraje viz čl. 3 pokynu. V levém
dolním rohu místo a rok vyhotovení BP/DP/DISP (velikost písma 12, normálně), na stejném
řádku v pravém rohu jméno a příjmení vedoucího BP/DP nebo školitele DISP vč. titulů (velikost
písma 12, normálně). Druhá strana titulního listu zůstává čistá. Všechny údaje kromě názvu práce
se uvádějí pouze v českém jazyce.
4) Zadání práce vytištěné z informačního systému studijní agendy IS STAG (dále jen „IS STAG“)
a podepsané kompetentními osobami je nedílnou součástí a vkládá se do BP či DP jako druhý
list. Postup při tvorbě zadání BP či DP upravuje Pokyn děkana č. 7/2017 Postup při tvorbě zadání
vysokoškolských kvalifikačních prací.
5) Na třetím listu DP/BP/DISP se uvádí abstrakt, a to v jazyce českém nebo slovenském a abstract
v jazyce anglickém, každý v rozsahu jednoho odstavce čítajícího 7 až 12 řádků.
6) Na čtvrtém listu se uvádí obsah BP/DP/DISP (viz příloha č. 3).

Čl. 3
Formální úprava BP/DP/DISP
1) BP/DP/DISP se zpracovává ve formátu papíru A4:
písmo

Times New Roman, normální, velikost písma 12,

písmo nadpisů kapitol

tučně, velikost písma 16,

písmo nadpisů podkapitol

tučně, velikost písma 14,

řádkování

1,5 řádku,

zarovnání textu

do bloku, odsazení prvního řádku odstavce 1,25 cm, mezery mezi
odstavci se nedělají, nadpisy se píší bez odražení od levého
okraje,

proložení znaků

normálně,
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záhlaví – číslo stránky

2 cm, při pravém okraji obsahuje číslo strany, strany se číslují od
úvodu arabskými číslicemi, přílohy se nečíslují,

okraje

vlevo 4 cm, vpravo 2 cm, nahoře 3,5 cm, dole 2 cm,

číslování

číslují se kapitoly a podkapitoly, části textu se označují číslicemi,
které se člení tečkami (bez mezer), na konci číselného výrazu se
tečka nepíše, v BP/DP/DISP se úvod a závěr nečíslují,

citace

bibliografické citace jsou uváděny dle citační normy ČSN ISO 690
– viz příloha č. 4.,

poznámky pod čarou

v textu BP/DP/DISP je možné používat poznámky pod čarou
velikostí písma 10, zarovnané do bloku a číslované průběžně,

přílohy

číslují se, ale nestránkují (bez čísla stránky),

tabulky

uvádějí se v textu nebo v příloze BP/DP/DISP, musí obsahovat
číslo, výstižný název a zdroj informací,

grafy, schémata, obrázky

uvádějí se pod souhrnným označením „obrázek“ v textu nebo
v přílohách BP/DP/DISP, musí obsahovat pořadové číslo,
výstižný název a zdroj informací.

2) Student vypracovává BP/DP/DISP dle šablony, jež je zveřejněna na webových stránkách SU
OPF.

Čl. 4
Rozsah BP/DP/DISP
1) Rozsah BP (nezapočítávají se přílohy) je stanoven na 35 až 45 stran, rozsah DP je stanoven na
45 až 65 stran. BP/DP se píše pouze na jednu stranu listu, tj. nepoužívá se oboustranný tisk.
2) Rozsah DISP je stanoven na 90 až 150 stran (nezapočítávají se přílohy). DISP se píše na jednu
stranu listu, tj. nepoužívá se oboustranný tisk.

Čl. 5
Odevzdání BP a DP
1) BP nebo DP odevzdává student referentce příslušné katedry v termínu stanoveném harmonogramem
na příslušný akademický rok ve dvou výtiscích, svázaných v tvrdých deskách. Současně student vloží
svou závěrečnou práci do IS STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem).
2) Referentka příslušné katedry zkontroluje v IS STAG řádně uložený příslušný soubor BP/DP
ve formátu pdf. Z důvodu archivace a evidence BP/DP v univerzitním knihovním systému a z důvodu
komunikace s informačními systémy mimo naši univerzitu musí být název souboru s BP/DP zadán
do IS STAG ve tvaru:
OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf
Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem.
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V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.
Příklady názvů prací:
OPF_B_19_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jan.pdf
OPF_D_19_Efektivnost_devizovych_intervenci_Stach_Jiri.pdf
3) Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS STAG v nabídce „Absolvent“ –
„Vysokoškolské kvalifikační práce“. Bližší návod pro vyplnění lze nalézt na webových stránkách
fakulty.
4) Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/DP,
studenta o tom informuje a vyžádá si neprodleně jejich odstranění. V případě, že student nebude
respektovat pokyny referentky katedry, má se za to, že student práci neodevzdal.

Čl. 6
Odevzdání DISP
1)

Student se přihlašuje k obhajobě DISP odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky (viz příloha
č. 6) a odevzdáním DISP se všemi potřebnými přílohami.

2)

Mezi povinné přílohy DISP patří:
a) životopis,
b) přehled publikační činnosti studenta,
c) autoreferát DISP v 15 vyhotoveních.

3) Tištěnou DISP odevzdává student na oddělení vědy a výzkumu ve stanoveném termínu v pěti
výtiscích, svázaných v tvrdých deskách. Student současně vloží svou DISP do IS/STAG ve formátu
pdf (text nesmí být uzamčen heslem).
4) Oddělení vědy a výzkumu zkontroluje v IS STAG řádně uložený příslušný soubor DISP
ve formátu pdf. Z důvodu archivace a evidence DISP v univerzitním knihovním systému a z důvodu
komunikace s informačními systémy mimo naši univerzitu musí být název souboru s DISP zadán do
IS STAG ve tvaru:
OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf
Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem.
V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.
Příklad názvu práce:
OPF_DISP_19_Vyhodnoceni_pripravenosti_Ceske_republiky_na_prijeti_eura_Nova_Alena.pdf
5) Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS STAG v nabídce „Absolvent“ –
„Vysokoškolské kvalifikační práce“. Bližší návod pro vyplnění lze nalézt na webových stránkách
fakulty.
6) Pokud oddělení vědy a výzkumu kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o DISP,
studenta o tom informuje a vyžádá si neprodleně jejich odstranění. V případě, že student nebude
respektovat pokyny referentky, má se za to, že student práci neodevzdal.
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Čl. 7
Zveřejňování závěrečných prací
1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním práce
autor souhlasí se zveřejněním své práce, bez ohledu na výsledek obhajoby.
2) Z uvedeného důvodu jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a včetně záznamu o průběhu
a výsledku obhajoby zveřejněny, a to pouze prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště
Karviná.
3) Závěrečné práce jsou prezenčně zveřejňovány v písemné i elektronické podobě v úředních
hodinách studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.
4) V souladu s Metodickým pokynem rektora č. 2/2017 K odevzdávání, ukládání a zveřejňování
závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě jsou plné texty závěrečných prací, u kterých
proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajob
zveřejněny v elektronické podobě prostřednictvím Repozitáře závěrečných kvalifikačních prací
na adrese zkp.slu.cz (na počítačích v Univerzitní knihovně a intranetu).
5) Žadatel o zpřístupnění tištěné verze závěrečné práce je povinen vyplnit písemnou žádost na
příslušném formuláři „Žádost o zpřístupnění závěrečné práce“ a tuto předat pověřenému
pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.
6) Formulář žádosti je k dispozici ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a je také
zpřístupněn na webových stránkách fakulty.
7) Pokud žadatel z řad veřejnosti pořizuje rozmnoženinu, je povinen uhradit finanční částku pověřenému
pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná ve výši, která je stanovena
ceníkem služeb SU OPF (ceník je zveřejněn ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná).
Studenti SU OPF rozmnoženiny hradí kopírovací kartou vydanou fakultou.
8) Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. obchodnímu
tajemství apod., tyto údaje autor závěrečné práce znečitelní v jednom originále závěrečné práce, která
je určena ke zveřejnění ve studovně a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. 8
Ukládání závěrečných prací
Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 3/2018 Spisový
řád Slezské univerzity v Opavě.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Tento pokyn ruší Pokyn děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských
kvalifikačních prací vydaný 7. 9. 2015.
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2) Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na intranetu.

V Karviné dne 15. 10. 2018

prof. Ing.
Daniel
Stavárek,
Ph.D.

Digitálně podepsal prof. Ing. Daniel
Stavárek, Ph.D.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-47813059,
o=Slezská univerzita v Opavě [IČ
47813059], ou=Obchodně
podnikatelská fakulta, ou=200112,
cn=prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.,
sn=Stavárek, givenName=Daniel,
serialNumber=P585318

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan

Příloha:
1. Vzor přední strany desek bakalářské/diplomové/disertační práce
2. Vzor titulního listu bakalářské/diplomové/disertační práce
3. Vzor obsahu bakalářské/diplomové/disertační práce
4. Vzor bibliografických citací v seznamu použité literatury ve vysokoškolské kvalifikační práci
zpracovávané na SU OPF
5. Způsoby citací v textu vysokoškolské kvalifikační práce zpracované studentem SU OPF
6. Formulář přihlášky k obhajobě disertační práce
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Příloha č. 1 Vzor přední strany desek bakalářské/diplomové/disertační práce

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Marketingový výzkum
Bakalářská práce/Diplomová práce/Disertační práce

Karviná 20rr

Jan Novák

Příloha č. 2 Vzor titulního listu bakalářské/diplomové/disertační práce

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Obor: Marketing a management

Jan Novák

Marketingový výzkum
Marketing research
Bakalářská práce/Diplomová práce/Disertační práce

Karviná 20rr

Vedoucí bakalářské/diplomové práce/
Školitel disertační práce:
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc.

Příloha č. 3 Vzor struktury obsahu bakalářské/diplomové/disertační práce

Obsah
Úvod
1 Název kapitoly
1.1 Název podkapitoly
1.2 Název podkapitoly
1.2.1 Název oddílu
1.2.2 Název oddílu
1.3 Název podkapitoly
2 Název kapitoly
2.1 Název podkapitoly
2.2 Název podkapitoly
3 Název kapitoly
3.1 Název podkapitoly
3.2 Název podkapitoly
3.2.1 Název oddílu
3.2.2 Název oddílu
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam tabulek
Seznam obrázků
Seznam zkratek
Seznam příloh
Přílohy

1
3
7
10
10
11
12
11
13
15
21
21
27
27
28
30
32
36
37
38
39

Příloha č. 4 Vzor bibliografických citací v seznamu použité literatury ve vysokoškolské kvalifikační
práci zpracovávané na SU OPF
Monografická publikace (kniha, studie, working paper, výroční zpráva)

[1] TÝČ, V., 2006. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. vyd. Praha: Linde.
ISBN 80-7201-631-8.

[2] JONES, R. J., 2001. The politics and economics of the European Union: an introductory text.
2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 1-84064-110-X.

[3] HINDLS, R., S. HRONOVÁ, J. SEGER a J. FISCHER, 2007. Statistika pro ekonomy.
8. vyd. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-43-6.

[4] OECD, 1993. OECD Employment Outlook 1993 [online]. Paris: OECD [vid. 24. srpna 2014].
Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/59/22/2485426.pdf

[5] BASL, J. a J. POUR, 2006. Kvalita podnikové informatiky v kontextu informační společnosti
[online]. Working paper CES VŠEM No. 10/2006. Praha: VŠEM [vid. 3. srpna 2012]. Dostupné
z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_WPNo1306.pdf

[6] ČNB, 2018. Výroční zpráva 2017 [online]. Praha: Česká národní banka [vid. 3. srpna 2018].
Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_2017.pdf
Příspěvky do monografických publikací (kapitoly v knihách, články ve sbornících)

[7] KRPÁLEK,

O.,
2010.
Hodnocení
ekonomické
výkonnosti
České
republiky.
In: P. NOVOSAD, ed. Česká ekonomika a její konkurenceschopnost. Praha: Ekonomické
vydavatelství, s. 27-56. ISBN 978-80 216-1234-0.

[8] JANÁČEK,

K.,
2011.
Legislativní
aspekty
fungování
trhu
práce.
In: P. NOVOSAD a K. MACHÁČEK, eds. Právní prostředí v zemích střední a východní Evropy.
Praha: Ekonomické vydavatelství, s. 135-156. ISBN 978-80 216 1234-0.

[9] SOUKUP, P., 2009. Recese na realitním trhu v ČR. In: Sborník příspěvků II. Mezinárodní vědecké
konference doktorandů a mladých
s. 364-372. ISBN 978-80-7248-553-6.

vědeckých

pracovníků.

Karviná:

SU

OPF,

[10] DLOUHÝ, M., 2012. Efficiency and ressource allocation within a hiearrarchical organization. In:
J. RAMÍK and D. STAVÁREK, eds. Proceedings of the 30th International Conference
Mathematical Methods in Economics [online]. Karviná: Silesian University in Opava, s. 112-116
[vid. 3. srpna 2012]. ISBN 978-80-7248-779-0. Dostupné z: doi: 10.1145/2072508.2072510
Články v seriálových publikacích (vědecké a odborné časopisy, denní tisk)

[11] KLUSOŇ, V., 1999. Vlastnická dimenze společenské odpovědnosti. Politická ekonomie, 47(6),
797-810. ISSN 0032-3233.

[12] DAVIDSSON, M., 2012. Economic Growth and Risk Aversion. European Journal of Social
Sciences [online]. 28(1), 92-100 [vid. 3. srpna 2012]. ISSN 1450-2267. Dostupné z:
http://www.europeanjournalofsocialsciences.com/ISSUES/EJSS_28_1_10.pdf

[13] GORGOL, D., 2012. Noční bouřka v Bohumíně odnesla střechu domu. Karvinský
a havířovský deník [online]. 7. srpen 2012 [vid. 10. září
http://karvinsky.denik.cz/nehody/120807-bourka.html

2012]. Dostupné

z:

[14] LAHMER, K. and A. KHALFI, 2015. Is Algeria ready to integrate the knowledge based economy?
Journal of Applied Economic Science, X(2), 195-206. ISSN 1843-6110.

Příloha č. 5 Způsoby citací v textu vysokoškolské kvalifikační práce zpracovávané studentem SU OPF
Základní zásada:
Vše, co je uvedeno v závěrečném seznamu literatury ve znění úplné bibliografické citace, musí být
průběžně citováno v textu, přičemž student využívá způsob citování ve zkrácené formě (tzv.
Harvardský citační systém), tj. příjmení autora nebo autorů (rok vydání, v případě přímé nebo
nepřímé citace se uvádí i strana nebo rozpětí stran).
Příklady:
Novák (2010)
Novák (2010, s. 125)
Novák (2010, s. 125-127)
Převzatý text lze citovat těmito formami:
a) Přímá citace – text je z původního díla převzat doslovně a uvádí se v uvozovkách.
b) Nepřímá citace (parafráze) – text je z původního díla interpretován vlastními slovy, aniž by se
však změnil význam textu.
c) Citace na celé dílo – uvádí se pouze v případě, že se autor odkazuje na celé původní dílo.
Přímá citace
V případě přímé citace, kdy je převzat text doslovně, obsahuje odkaz na dané dílo tyto náležitosti:





příjmení autora
rok vydání
stránka nebo rozpětí stran odkud byl text převzat
samotný citovaný text je psán kurzívou a je uveden v uvozovkách.

Jestliže se příjmení tvůrce citovaného informačního zdroje přirozeně stává součástí textu, potom se
odkaz uvádí touto formou:
Příjmení autora nebo autorů (rok vydání, stránka nebo rozpětí stran)
V případě, kdy není odkaz na příjmení autora citované literatury přirozenou součástí textu, potom
se odkaz na citovaný zdroj uvádí souhrnně v kulatých závorkách za citovaným textem touto
formou:
(Příjmení autora nebo autorů, rok vydání, stránka nebo rozpětí stran)
Příklady:
Novák (2010, s. 26) uvádí, že „hlavními faktory vzniku finanční krize byly cenová bublina na americkém
realitním trhu, nedostatečná regulace dohledu finančního trhu a selhání ratingových agentur.“
Dle Pokorného a Poláka (2007, s. 29) je "nejvýznamnějším rizikem čínské ekonomiky pro následující
desetiletí možnost prudkého nárůstu inflace."
„Ekonomická recese je zpravidla doprovázena propadem ekonomické výkonnosti a nárůstem míry
nezaměstnanosti.“ (Novotný 2009, s. 297).

Nepřímá citace
V případě nepřímé citace neboli parafráze, kdy je text z původního díla interpretován vlastními
slovy, aniž by se však změnil význam textu, obsahuje odkaz na dané dílo tyto náležitosti:




příjmení autora
rok vydání
stránka nebo rozpětí stran odkud byl text převzat

Jestliže se příjmení tvůrce citovaného informačního zdroje přirozeně stává součástí textu, potom se
odkaz uvádí touto formou:
Příjmení autora nebo autorů (rok vydání, stránka nebo rozpětí stran)
V případě, kdy není odkaz na příjmení autora citované literatury přirozenou součástí textu, potom
se odkaz na citovaný zdroj uvádí souhrnně v kulatých závorkách za citovaný text touto formou:
(Příjmení autora nebo autorů, rok vydání, stránka nebo rozpětí stran)
Příklady:
Jak uvádí Vančurová (2010, s. 96), vstupní cenou je hodnota, z níž je majetek odpisován.
Mezi významné faktory ekonomické recese v České republice patřily nižší ekonomická aktivita firem
daná propadem exportu a rovněž nedostatečná spotřeba domácností (Novák 2010, s. 25-70).
Citace na celé dílo
Pokud se odkazujeme na celý zdroj, který se zabývá určitým problémem, nikoliv na konkrétní
myšlenku uvedenou na dané stránce či na rozpětí stran, obsahuje odkaz na dané dílo tyto
náležitosti:



příjmení autora
rok vydání

Příklady:
Teorii makroekonomických šoků popisuje blíže ve svém článku Novotný (2009).
Za nejvýznamnější současnou učebnici marketing managementu je považována učebnice autorů Kotlera
a Kellera (2013).
Další zásady citování zdrojů v textu
V případě, že dílo má čtyři a více autorů, uvádíme v textu pouze prvního autora a po něm následuje
„et al.“ V závěrečném seznamu literatury je nutné uvést všechny autory dle citační normy.
Příklady:
Janáček et al. (2004) se domnívají, že socialistická ekonomika vykazovala v 80. letech minulého století
zpomalení.
Pokud nemá citované dílo konkrétního autora a byla vydána určitou institucí, potom citujeme
stejně jako v případě přímé citace, nepřímé citace či odkazu na celé dílo s tím rozdílem, že místo
příjmení autora uvedeme zkratku instituce.

Příklady:
Dle studie OECD (2010, s. 27) patří česká ekonomika mezi proexportně zaměřené ekonomiky.
„Zásadní ukazatel trhu práce, tj. podíl nezaměstnaných osob v České republice, v posledních dvou letech
dramaticky klesal až na úroveň 2,8 %.“ (MPSV, 2014, s. 12)
V případě, že se chceme v textu odkázat na elektronický zdroj, u kterého nelze identifikovat autora
i název, čili se nejedná o knihu, článek v časopise nebo sborníku, working paper, výroční zprávu či
studii, potom lze citovat formou poznámky pod čarou s uvedením umístění tohoto online
informačního zdroje a data jeho stažení. V tomto případě není nutné zdroj uvádět znovu
v závěrečném seznamu literatury. Zpravidla se tento druh citace týká informací z webových
stránek institucí ve formátu html.
Příklady:
Parlament také dává souhlas
i přijímání nových zemí do EU1.

k

některým

důležitým

rozhodnutím,

mezi

něž

patří

Firmy za letošní rok vyčerpaly z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) už deset miliard
korun. Celkem tak Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpořilo české, zejména malé a střední
podnikatele, částkou 36 miliard korun2.
Karviná je město s více než 58 tisíci obyvateli ležící 18 km východně od Ostravy na severním okraji
předhůří Beskyd v údolí řeky Olše. Část severní hranice Karviné tvoří současně hranici s Polskem3.
Objekty v textu
Do práce se mohou vkládat objekty typu tabulka nebo obrázek, které by měly vhodně doplňovat
text. Graf, diagram, schéma atp. jsou druhem obrázku, proto se pro tyto objekty používá společné
označení „obrázek“. Jak tabulky, tak i obrázky se zarovnávají v textu na střed. Velikost písma a
barevnost tabulek či obrázků není striktně dána a je tak možná vlastní kreativita. Především je
však důležité pamatovat na to, že v první řadě by měly být tabulky či obrázky čitelné a přehledné.
Odkaz na zdroj, odkud byly tabulka či obrázek převzaty nebo odkud byla stažena data, na základě
kterých tabulka či obrázek vznikly, obsahuje stejné náležitosti jako v předchozích případech, tj.:





příjmení autora nebo zkratka instituce
rok vydání
stránka nebo rozpětí stran
v případě elektronického zdroje je nutné uvést i náležitosti tohoto typu zdroje.

Citace v Harvardském stylu se uvádí pod tabulkou nebo obrázkem a zarovnává se na střed stránky
(velikost písma 10). Platí zásada, že na všechny tabulky a obrázky musí být současně odkaz v textu.
V opačném případě musí být součástí příloh.

Webový portál Evropské unie [online] [vid. 10. září 2012]. Dostupné z http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/european-parliament/index_cs.htm
2
Webový portál Businessinfo [online] [vid. 17. srpna 2012]. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/
firmy-uz-letos-vycerpaly-deset-miliard-korun-z-oppi-21644.html
3
Webový portál města Karviná [online] [vid. 17. srpna 2012]. Dostupné z http://www.karvina.cz/portal/page/
portal/ uvodni_stranka/mesto_karvina
1

Příklad:
Tabulka č. 1: Přidružení dle svých důvodů, zaměření a cílů
Země
Podpis Evropské dohody
Vstup dohody v platnost
březen 1993
únor 1995
Bulharsko
říjen 1993
únor 1995
Česko
červen 1995
únor 1998
Estonsko
červen 1995
únor 1998
Litva
prosinec
1991
únor 1994
Polsko
Zdroj: Fiala a Pitrová (2003, s. 153)

Příklad:
Obrázek č. 1: Grafické znázornění typů mzdového vyjednávání

Zdroj: Aidt a Tzannatos (2001, s. 14)

Pokud tabulku nebo obrázek upravujeme z původní verze nebo je vytváříme jako nové na základě
převzatých dat, citaci doplníme o „vlastní úprava“ či „vlastní propočty“.
Příklad:
Obrázek č. 2: Celkový počet studentů na vysokých školách v ČR (2001 až 2016)
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Zdroj: Webový portál MŠMT [online] [vid. 10. září 2017]. Dostupné z http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html;
vlastní propočty

Zdroj citace

Citace zdroje v
textu

Úplná citace zdroje v seznamu literatury

Kniha, 1 autor

Týč (2006, s. 25)

Kniha v anglickém
jazyce, 1 autor

Jones (2001, s. 97)

Kniha, 2 autoři

Sirovátka a Šimíková
(2013, s. 56)

Kniha v anglickém
jazyce, 2 autoři

Jacobsen a Skilman
(2004,
s. 112)
Václavíková, Kolibová
a Kubicová (2009, s.
123-125)
Hindls et al. (2007, s.
227)
Slaný (2011, s. 286)
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Kniha, 3 autoři
Kniha, 4 a více
autorů
Kniha dostupná
online
Kapitola v knize
s jednoznačným
autorstvím
Článek ve sborníku
bez editora

Krpálek (2010, s. 37)

Článek ve sborníku
s editorem

Novotný (2017, s. 33)

Článek ve sborníku
se dvěma editory v
angličtině

Dlouhý (2012, s. 115)

Článek ve
vědeckém/odborném
časopise v tištěné
podobě
Článek ve
vědeckém/odborném
časopise online
Článek v denním
tisku

Klusoň (1999, s. 800)

Working paper
dostupný online

Basl a Pour (2006, s. 5)

Zdroj s přiděleným
DOI

Swinnen a Rozelle
(2006, s. 26)

Soukup (2009, s. 365)

David (2012, s. 99)

Gorgol (2012)
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8.vyd. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-43-6.
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http://www.europeanjournalofsocialsciences.com/ISSUES/EJSS_28_1_10.pdf
GORGOL, D., 2012. Noční bouřka v Bohumíně odnesla střechu domu. Karvinský a
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Citování legislativních dokumentů
Toto doporučení vychází z Legislativních pravidel vlády (dále LPV), které byly schváleny usnesením
vlády č. 188 ze dne 19. března 1998 změněná usnesením vlády ze dne a změněná usnesením vlády č. 534
ze dne 21. srpna 1998, usnesením vlády č. 660 ze dne 28. června 1999, usnesením vlády č. 596 ze dne 14.
června 2000, usnesením vlády č. 1298 ze dne 18. prosince 2000, usnesením vlády č. 640 ze dne 19. června
2002, usnesením vlády č. 506 ze dne 26. května 2004, usnesením vlády č. 1072 ze dne 3. listopadu 2004,
usnesením vlády č. 1304 ze dne 12. října 2005, usnesením vlády č. 816 ze dne 18. července 2007,
usnesením vlády č. 36 ze dne 11. ledna 2010, usnesením vlády č. 820 ze dne 14. listopadu 2012, usnesením
vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1050, usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 75 a usnesením vlády
ze dne 17. ledna 2018 č. 47.
A) Úplná citace právního předpisu v textu
Pokud citujeme daný zdroj poprvé, uvádí se úplná citace právního předpisu (viz článek 61 LPV) a
citace obsahuje údaje v tomto pořadí:







označení druhu právního předpisu
pořadové číslo (pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů)
rok vydání
zkratka „Sb.“
název právního předpisu
pokud navazuje na název právního předpisu další text, odděluje se čárkou.

Příklad: Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
Orgán, který zákon nebo jiný legislativní dokument vydal, se v citaci neuvádí (viz čl. 61
odst. 2 LPV). Vždy citujeme aktuální znění platného stavu právního předpisu v době tvorby
dokumentu a citace s uvedením patřičných novel (viz čl. 65 odst. 2 LPV). V případě, že byl předpis
novelizován jedenkrát, připojí se k úplné citaci daného právního dokumentu dodatek ve tvaru: „ve
znění“ a zkrácená bibliografická citace novelizujícího předpisu. Byl-li právní předpis novelizován
několikrát, stačí uvést „ve znění pozdějších předpisů“.
Příklad: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Všeobecně známé právní předpisy typu „občanský zákoník“, „zákoník práce“ apod. lze citovat
pouze slovně v ustálené slovní formě bez dalších údajů uvedených v bodě A).
Příklad: občanský zákoník
B) Zkrácená citace právního předpisu v textu
Zkrácenou citaci lze uvést pouze tehdy, byl-li daný předpis v textu již ocitován úplnou citací dle
bodu A). Zkrácená forma citace se uvádí ve tvaru:





označení druhu právního předpisu,
pořadové číslo (pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů),
rok vydání,
zkratka „Sb.“

Příklad:

Zákon č. 1/1991 Sb.

Zkrácená forma citace může mít i slovní formu.
Příklad:

zákon o zaměstnanosti

C) Úplná citace cizích právních předpisů a mezinárodních smluv v textu
Citaci zahraničních právních předpisů nelze použít, s výjimkou citace předpisů Evropské unie
(EU), uveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Mezinárodní smlouvy lze citovat pouze
v případě, že byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, ve Sbírce mezinárodních smluv nebo uveřejněny
v Úředním věstníku Evropské unie. Před platností Lisabonské smlouvy, tj. před rokem 2010, se
předpisy vydávaly v rámci Evropského společenství (ES).
Úplná bibliografická citace právních předpisů EU se uvádí ve tvaru:








druh právního předpisu (nařízení, směrnice, rozhodnutí),
orgán, který právní předpis vydal,
rok vydání,
pořadové číslo,
zkratka společenství/unie,
datum vydání,
název.

Výjimkou jsou nařízení EU, kde je rok vydání za pořadovým číslem.
Příklad: Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k
dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
Příklad: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2102/EU ze dne 26. října 2016 o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru
D) Zkrácená bibliografická citace právních předpisů EU se uvádí ve tvaru:





druh právního předpisu,
rok vydání,
pořadové číslo,
zkratka společenství/unie.

Výjimkou jsou nařízení EU, kde je rok vydání za pořadovým číslem.
Příklad: nařízení č. 94/3223/ES
Příklad: směrnice 2102/2016/EU
E) Bibliografická citace právních dokumentů v závěrečném seznamu literatury
Za úplnou bibliografickou citaci předpisu (dle bodu A) se připojí bibliografická citace zdroje, ze
kterého byl text předpisu čerpán.
Příklady:
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů: Česká republika. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000,
částka 36, s. 1658–1685. ISSN 1211-1244.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 15. dubna 2013].
Nařízení Komise (EU) č. 1255/2012 ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008,
kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12, mezinárodní standard účetního
výkaznictví 1, mezinárodní standard účetního výkaznictví 13 a výklad Výboru pro interpretace
mezinárodního účetního výkaznictví 20. In: Úřední věstník. L 360, 29. 12. 2012, s. 78—144.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně
počítačových programů [online]. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské
unie [vid. 15. dubna 2013]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu
Druh legislativní
normy
Zákon
citovaný ze
Sbírky
zákonů

Citace v textu při
prvním použití
Zákon č. 106/1999 Sb.
ze dne 11. května
1999 o svobodném
přístupu k informacím

Zkrácená citace v textu
při dalším použití
Zákon č. 106/1999 Sb.

Slovní citace při dalším
použití v textu
Zákon o svobodném
přístupu k informacím

Zákon dostupný
v elektronické
databázi

Zákon č. 513/1991
Sb., obchodní
zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

Předpis
Evropské
unie/Evropského
společenství
citovaný
z Úředního
věstníku
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