
Jak správně 
napsat diplomku? 

(bakalářskou nebo magisterskou 
diplomovou práci) 



Proč se píše diplomka? 

• BMLT a KB je příprava na práci ve zdravotnictví, 
ale… 

• PřF je výzkumně zaměřená fakulta 
• Možnost zaměřit se na medicínský výzkum 
• Zdravotnická akreditace 
• Důraz na vědecký přístup na PřF zajišťuje vysokou 

kvalitu absolventů – zkušenost s analýzou, 
statistikou, interpretací dat 

• K tomu vede vypracování bakalářské a magisterské 
práce 



Co se díky DP máte naučit? 

• Samostatnost a vlastní iniciativu 
• Práce s informačními zdroji (literatura, databáze) 
• Anglický jazyk 
• Porozumět danému tématu 
• Analýza, interpretace a prezentace získaných dat v 

kontextu současných znalostí 
• Vědecký postup  
• Vědecké vyjadřování – přesné formulace, žádný 

zbytečný balast, ichforma 
• Orientace v laboratoři, experiment (experimentální 

práce) 
 



Typy prací na KME 

• Bakalářská 
– Experimentální 
– Rešeršní – není automaticky 

jednodušší, vyšší nároky na 
práci s literaturou 

• Samostatnost, práce s literaturou, 
osvojení si technik a 
experimentální práce 

• Pozitivní výsledek je výhodou, není 
však nezbytný 
 

• Magisterská (diplomová) 
– Experimentální 

• Samostatný projekt s původními 
výsledky 

Téma určuje školitel po dohodě se studentem 
(interní x externí školitel, garant) 

 
Prezentované výsledky musí být původní 



Rešeršní bakalářské práce 

• Nesmí jít pouze o kompilát literatury k dané 
problematice 

• Je třeba, aby student uplatnil vlastní názor na 
problém a na základě prostudované literatury 
navrhl řešení 

• V rešeršní práci je třeba nalézt intelektuální 
vklad studenta 



Diplomka má strukturu vědeckého článku 

1. Abstract 
2. Introduction 
3. Materials and methods 
4. Results 
5. Discussion 
6. Conclusion 
7. Acknowledgements 
8. References 



Struktura diplomové práce 
• Titulní strana  

• Anotace 

• Prohlášení autora s podpisem  
• Poděkování 
• Obsah  

• Seznam použitých zkratek 

• Úvod  

• Cíle práce 

• Materiál a metody 

• Výsledky 

• Diskuze 

• Souhrn/ Závěr 

• Seznam použité literatury 

 

 



Formální náležitosti 

1. Titulní strana – Název, autor, školitel, univerzita, 
bakalářská/diplomová práce, místo 

2. Anotace/Annotation = Shrnutí (česky i anglicky) 
3. Prohlášení autora – přesné znění! 
4. Poděkování 

http://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/151/294opatrenipredkladanipracibakmag.pdf 

Opatření proděkanky 

http://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/151/294opatrenipredkladanipracibakmag.pdf


Obsah 

• Nutný, před úvodem 

• Doporučeno 
víceúrovňové číslování  



Úvod (Introduction) 

• Úvod do problematiky – proč je důležité to řešit 
• Jak konkrétní studované téma zapadá do širšího 

kontextu (Např. jak studium jedné molekuly souvisí s 
léčbou astmatu) 

• přehled literatury týkající se tématu, rešerše 

 

 

 



Přehled literatury 

• Co se ví o zkoumané problematice 

• Postupovat od obecného k podrobnostem 

• Informace kriticky zhodnotit a dát do souvislostí 

• Citace – zejména primární (x review) 

• Pozor na internetové zdroje (necitovat Wikipedii nebo 

populárně naučnou literaturu či učebnice) 

• Citovat příjmení autora (autorů) a letopočet (Hayes 

1985, Hayes a Levine 1999, Hayes et al. 2001) 

• Obrázky zařadit do textu (citovat zdroj) 



Cíle práce 

• Stručně v bodech definovat hlavní a dílčí cíle 
práce 

 



Materiál a metody (Materials and methods) 

• Seznam použitých chemikálií a materiálu 
– Složení roztoků (molarita, normalita, %) 

– U „kitů“, protilátek, buněčných linií a dalších kupovaných chemikálií 
uvádět přesný název a výrobce, případně katalogové číslo 

– Vhodné formou tabulky s dělením dle metod 

• Podrobný popis metod (citace pramenů) tak, aby bylo možno 
pokusy zopakovat. Většinou se nepopisují principy metod 

• Pokusné objekty – exaktní název druhu (původ, kultivace) 
• Organizace pokusů 

• Údaje o statistických metodách a postupech 

• U bioinformatických metod uvést použitý počítačový program, 
případně adresu serveru 

• U metod, které jsme sami neprováděli, uvést odkaz na firmu 
(sekvenování) nebo pracoviště, které je provedlo 

 



Výsledky (Results) 

• Objektivní popis získaných výsledků 

• Chronologický postup, zmínit návaznost pokusů, 
strukturované 

• Kombinace textu a obrázků 

• Popis výsledku + odkaz na obrázek 

– testovaná látka 1 snížila produkci NO makrofágy o 40%, 
zatímco látka 2 neměla žádný pozorovatelný účinek 
(Obrázek 1). 

• Jen objektivní popis, tj. bez interpretace a závěrů 

 

 



Výsledky – obrázky, tabulky 

• Obrázky nebo tabulky doprovázené označením, 
jednovětným popisem výsledku a popisným textem 

• Pokud je použita statistika, uvést SD nebo SEM, použitý 
test a hladinu průkaznosti  



Výsledky – obrázky, tabulky 

• Odkaz v textu by měl předcházet grafu nebo tabulce 

• Výsledky dokumentovat pouze jednou formou 
(tabulka nebo graf) 

• Doprovodný text nemá popisovat údaje, které lze 
vyčíst z tabulky 

• Grafy – statistická průkaznost, směrodatná odchylka 
(SD, SEM) – NEZBYTNÉ při porovnávání skupin 

• Mikrofotografie - měřítko 



Diskuze (Discussion) 

• Nejdůležitější (a nejobtížnější) součást práce 

• Interpretace výsledků, může také odkazovat na 
obrázky 

• Srovnání s jinými autory – citace, reference 

• Spekulace musí mít nějakou oporu v citované 
literatuře 

• Autor prokazuje, že má o problematice 
dostatečný přehled a dokáže vyvozovat význam 
výsledků 

• Doporučená délka: 3 – 5 stran 

 



Souhrn (Conclusion) 

• Nejdůležitější dosažné výsledky 

• Zhodnocení, zda byly dosaženy cíle 

• Rozsah: jedna stránka 

• Neobsahuje už odkazy na jednotlivé výsledky 

• Může obsahovat výzvy a výhledy do 
budoucna, kam by se další výzkum měl ubírat 



Seznam použité literatury (References) 

• Plné citace článků ve vědeckých časopisech 

• Jednotný formát!!! 

• Možnost použití programu – EndNote (placený), 
Mendeley (Freeware) 
https://www.mendeley.com/newsfeed/ 

 

V textu  

(Gillham et al., 1962) 

 

V seznamu použité literatury 

Gillham, N.V., Levine, R.P. (1962): Studies on the origin of streptomycin-resistant 
mutants in Chlamydomonas reinhardii. Genetics 47: 1463-1474. 

 

https://www.mendeley.com/newsfeed/
https://www.mendeley.com/newsfeed/


 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/genetika/sou
bory/mgr-studium/pravidla-diplomovych-praci-
kgm 
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