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Odkazované části
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Preambule
Toto nařízení děkana upravuje požadavky na bakalářské a diplomové práce (souhrnně závěrečné
práce) studentů zapsaných v bakalářských anebo navazujících magisterských studijních programech
akreditovaných na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v souladu s čl. 20 Studijního a
zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Zpracováním a obhajobou závěrečné práce prokazuje student zvládnutí vysokoškolského studia,
schopnost práce s vědeckými texty, správně formulovat hypotézy anebo vědecké cíle práce,
získávat a analyzovat data a uskutečňovat příslušné statistické testování navržených hypotéz,
prezentovat výsledky vlastní práce, interpretovat a diskutovat je v souvislosti se současnými
znalostmi.
(2) V průběhu zpracování závěrečné práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím
a konzultantem závěrečné práce, je-li zadáním závěrečné práce určen.
(3) Při zpracování závěrečné práce dbá student v souladu se směrnicí rektora č. 2/2021 Prevence
a odhalování plagiátů na to, aby minimalizoval riziko neúmyslného plagiátorství.
(4) Pravidla zveřejňování závěrečných prací stanovuje směrnice rektora č. 3/2018 Zveřejňování
závěrečných prací.
(5) V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku fakulty odevzdá student nejméně
jeden tištěný pevně svázaný exemplář závěrečné práce. Současně vloží elektronickou verzi
závěrečné práce do Univerzitního informačního systému (dále jen UIS) a provede další operace
podle směrnice rektora č. 3/2018 Zveřejňování závěrečných prací.
(6) Obhajoba bakalářské práce, je-li tato akreditačním spisem bakalářského studijního programu
předepsána, je součástí státní závěrečné zkoušky, kterou se řádně ukončuje bakalářský typ
studia. Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky, kterou se řádně ukončuje
navazující magisterský typ studia.

Článek 2
Požadavky na zadání závěrečných prací
(1) Zadání závěrečné práce je vytvořeno v UIS v termínu daném harmonogramem akademického
roku fakulty.
(2) Název závěrečné práce je krátký a výstižný, bez zkratek (s výjimkou obecně známých – DNA,
OSN, USB apod.) a bez tečky na jeho konci.
(3) Do pole datum zadání závěrečné práce je v UIS vloženo automaticky aktuální datum. Při změně
zadání závěrečné práce je nutno uvést aktuální datum změny.
(4) V poli datum odevzdání závěrečné práce se uvede text „duben 202X“ – namísto X se zadá rok
podle standardní doby studia studijního programu (obvykle X+2). Datum odevzdání závěrečné
práce není nutné při překročení standardní doby studia upravovat, není-li zadání závěrečné práce
upravováno z jiných důvodů.
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(5) Do pole doporučený rozsah závěrečné práce se uvádí text „minimálně 30 normostran“ u zadání
bakalářské práce nebo text „minimálně 50 normostran“ u zadání diplomové práce. Neuvádí se
počet stran příloh apod.
(6) Do zásad pro vypracování závěrečné práce se uvádí konkrétní zásady specifikující požadavky
na obsah práce (ne na formát, počet konzultací apod.) formou vět zakončených tečkou. Uvádí
se alespoň 3 zásady u zadání bakalářské práce a alespoň 5 zásad u zadání diplomové práce.
(7) V zadání bakalářské i diplomové práce se uvádí odkaz na minimálně 5 konkrétních literárních
zdrojů (vč. jejich autora/ů). Uvádí se aktuální monografie, články v kvalitních vědeckých
časopisech a další vědecky relevantní prameny. Neuvádí se odkazy na závěrečné práce, skripta,
učební texty, internetové zdroje apod.
(8) Před případnou změnou v zadání závěrečné práce podává student žádost o změnu zadání práce
prostřednictvím Kontaktního centra v UIS a vyčká na její vyřízení. Po schválení žádosti je možno
ve spolupráci s vedoucím práce zadání změnit.

Článek 3
Požadavky na závěrečné práce
(1) Závěrečná práce je vázána pevnou knihařskou vazbou. Barva desek je obvykle černá, modrá
nebo zelená s barvou písma zlatou, stříbrnou nebo bílou.
(2) U závěrečné práce se používá jednostranný tisk listů.
(3) Rozsah závěrečné práce je dán zadáním práce, kdy dle specifik studijních programů se mohou
požadavky na rozsah práce mírně odlišovat. Minimální rozsah závěrečné práce je
30 normostran1 u bakalářské práce a 50 normostran u diplomové práce. Započítáván je rozsah
od části Úvod po část Závěr včetně.
(4) U diplomové práce, ve které se tematicky navazuje na bakalářskou práci téhož autora (především
části Literární rešerše, příp. Materiál a metodika), se předpokládá rozsah vyšší.
(5) Za plagiát se nepovažuje shoda závěrečné práce s již dříve publikovanými texty autora (např.
s bakalářskou prací). Všechny dříve publikované práce autora musí být v závěrečné práci řádně
citovány a uvedeny v seznamu použité literatury. Maximální míra shody diplomové práce
s bakalářskou prací autora nesmí překročit 40 %.
(6) Bakalářská práce má charakter:
a) kompilační práce (literární rešerše) založené na samostatném uceleném zpracování
zvoleného aktuálního tématu s využitím především vědecké literatury (vědeckých
článků a monografií),
b) vědecké práce založené na experimentální práci studenta menšího rozsahu.
(7) Diplomová práce má charakter vědecké práce založené na experimentální práci studenta.
(8) Za závěrečnou práci založenou na experimentální práci studenta dle odst. 6 a 7 lze dle charakteru
studijního programu a schváleného zadání závěrečné práce považovat i vlastní a původní návrh
technického řešení, technologického zařízení, funkčního modelu, počítačového programu nebo
matematického modelu.

1

Normostrana je standardizovaná strana textu o rozsahu 1800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá
přibližně 250 slovům běžného textu.
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(9) Základní struktura bakalářské práce, která má charakter kompilační práce má zpravidla tyto části:
•

Úvod

•

Cíl/e práce

•

Literární rešerše

•

Závěr

•

Seznam literatury

(10) Struktura bakalářské a diplomové práce, která má charakter vědecké práce má zpravidla tyto
části:
•

Úvod

•

Cíl/e práce

•

Literární rešerše

•

Materiál a metodika

•

Výsledky a diskuze (nebo podle povahy práce samostatně Výsledky a pak Diskuze)

•

Závěr

•

Seznam literatury

Článek 4
Závěrečné ustanovení
(1) Závěrečná práce musí obsahovat řádně vyplněné a podepsané Čestné prohlášení v souladu se
směrnicí rektora č. 3/2018 Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací.
(2) Formální úprava a další náležitosti závěrečných prací jsou vždy stanoveny aktuálním Vzorem
závěrečné práce v sekci webu fakulty Studuji / Závěrečné práce (https://af.mendelu.cz/30931zaverecne-prace).
(3) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dne 23. listopadu 2021.
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