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Vyhláška k organizaci bakalářského semináře 
a zpracování bakalářské práce

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je také obhajoba
bakalářské  práce.  Student  má  touto  prací  dokázat  schopnost  definovat,  zformulovat,  a  na
odpovídající odborné i jazykové úrovni zpracovat stanovené téma.

Práce  je  vypracována  samostatně  za  odborného  vedení  vedoucího  práce  a  vedoucího
bakalářského  semináře  (případně  konzultanta).  Bakalářská  práce  je  původním  dílem,  tudíž  je
nepřípustné,  aby student  uplatňoval  jednu a  tutéž  bakalářskou práci  dvakrát;  takové jednání  je
posuzováno jako plagiát a je předloženo k řešení disciplinární komisi UK FSV.

Bakalářský seminář je povinným kursem, který trvá dva semestry. Zápis do prvního dílu je
podmíněn  splněním  příslušných  prerekvizit  a  splnění  prvního  dílu  Bakalářského  semináře  je
prerekvizitou zápisu do jeho druhého dílu. Oba semináře nelze zapsat souběžně, takže student si
musí  zapsat  první  díl  bakalářského  semináře  nejpozději  dva  semestry  před  předpokládaným
termínem ukončení  studia,  tj.  před bakalářskou státní zkouškou. Studenti,  kteří  hodlají  studovat
v cizině, si bakalářský seminář zapíší tak, aby alespoň jednu jeho část absolvovali prezenčně (režim
provozování bakalářského semináře v souvislosti s výměnou ERASMUS upravuje pokyn děkana č.
19/2015, resp. případné pokyny garanta oboru).

I. Stanovení tématu práce, projekt práce a zápis do bakalářského semináře.

Téma  své  práce  student  konzultuje  s vedoucím  semináře  nebo/i  s dalšími  odbornými  a
vědeckými pracovníky IMS. Vedoucí práce musí být pracovníkem IMS s ukončeným magisterským
studiem, externí vyučující nebo odborník může vystupovat v roli konzultanta. Témata prací musí
být  jednoznačně a  dominantně  zařaditelná  do  prostoru  Severní  Ameriky,  Evropy a  Eurasie  (ve
smyslu postsovětského prostoru). Jiná teritoria je možné zpracovávat pouze vztahově nebo jako
součást výše zmíněného dominantního teritoriálního zaměření.

Předpokladem pro zápis do semináře je vypracování projektu bakalářské práce, který student
předloží v termínech stanovených harmonogramem každého akademického roku, a to tak, že do
určeného data zašle projekt práce na emailovou adresu bakalarskyseminar@seznam.cz jako přílohu
v textovém editoru word; název přílohy bude mít tuto podobu: bcprojekt_2016LS_novakjan (školní
rok,  označení  semestru  i  jméno  pochopitelně  budou  odpovídat  reálné  situaci).  Součástí
předloženého projektu je jméno vedoucího práce, s nímž je projekt připravován.

Po projednání  a  schválení  projektů a  rozřazení  studentů do seminářů  budou zpracovány
definitivní  verze projektu,  které  student  předloží  do konce čtvrtého týdne příslušného semestru
v jednom elektronickém a ve dvou fyzických exemplářích, podepsaných vedoucím práce (ten je
v tomto  případě  již  závazný),  vedoucím semináře,  do  kterého  byl  student  zařazen,  a  garantem
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oboru.  Jeden  exemplář  obdrží  student,  druhý  exemplář  si  ponechá  vedoucí  semináře  a  třetí,
elektronický exemplář student zašle na emailovou adresu garanta bakalářského studia.

II. Bakalářský seminář

Do  bakalářského  semináře  se  mohou  zapsat  pouze  ti  studenti,  kteří  odevzdali  a  mají
schválen projekt své práce. První semestr je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí příslušného
semináře  na  základě  pravidelné  práce  v semináři,  přednesení  referátu  (exposé)  a  vypracování
průběžných tezí práce.

Cílem exposé je stručná (maximálně 20 minut) ústní prezentace tématu bakalářské práce,
připravená podle bodů uvedených v šabloně exposé.

Cílem tezí  práce  je  doložit  postup práce na  tématu  během prvního semestru,  zejména
zdůvodnit  podrobněji  jeho volbu a  cíle  práce,  specifikovat  pracovní  metody,  rozšířit  a  upřesnit
výběr pramenů a literatury a podrobněji popsat strukturu práce včetně krátkých anotací jednotlivých
kapitol  – nejde tedy o opis projektu bakalářské práce.  Teze bakalářské práce musí  schválit  její
vedoucí i vedoucí příslušného semináře (může to být jedna a táž osoba), na základě tohoto schválení
je udělen zápočet za první díl bakalářského semináře. Termín odevzdání a hodnocení tezí je věcí
dohody mezi studentem a vedoucím semináře, případně vedoucím práce, garant do tohoto procesu
nezasahuje.

Předpokladem udělení  zápočtu za druhý semestr  semináře je odevzdání definitivní verze
bakalářské práce v té podobě, kterou určuje bod III.

Součástí finální verze bakalářské práce jsou závěrečné teze práce, které student odevzdává
ve  fyzické  i  elektronické  podobě,  teze  jsou  uvedeny  před  obsahem bakalářské  práce  a  nejsou
součástí stránkování práce.

III. Bakalářská práce

1.  Bakalářská  práce  musí  splňovat  kritéria  odborného  textu.  K těmto  kritériím  patří
schopnost  zformulovat  základní  tezi  práce,  pracovat  kritickým způsobem s informačními zdroji,
vystavět logickou strukturu práce a zformulovat závěr. Součástí hodnocení práce je i stylistická a
jazyková  stránka  projevu.  Práce  musí  být  původní,  využití  převzatých  informací  v textu  nebo
přímých citací či parafrází cizího textu musí být adekvátním způsobem označeno, a to vždy formou
odkazu, nikoliv jen uvedením příslušného titulu v seznamu literatury. Plagiátorství je důvodem
k odmítnutí práce k obhajobě a předání celé věci k řízení disciplinární komisi UK FSV (viz Pokyn
děkana č. 18/2015) – necitované převzetí cizího zdroje je většinou postiženo vyloučením ze studia,
nekorektní nebo nesprávná práce s citacemi má za následek podmínečné vyloučení ze studia.

Citační úzus (na co se odkazuje) je věcí dohody s vedoucím semináře a vedoucím práce,
poznámkový aparát může vycházet z normy časopisu AUC Studia Territorialia (Příloha 4) ukotvené
v Chiacgo  Manual  of  Style  (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)  nebo
z norem uvedených na stránkách Knihovny FSV UK.

Práce je předkládána v českém jazyce, výjimky povoluje pouze garant oboru.

2. Povinné prvky bakalářské práce

a) Formální náležitosti bakalářské práce vycházejí z Opatření děkana č. 29/2010, zejména pak z
dokumentu Šablona pro závěrečné práce, který je součástí uvedeného opatření.
b)  V úvodu autor  definuje výchozí  tezi  své práce,  vytyčí  klíčové otázky,  nastíní  metodu (resp.
potřebnou  kombinaci  metodologických  přístupů)  svého  výzkumu,  kriticky  zhodnotí  klíčovou
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literaturu a  hlavní  skupiny pramenů a vysvětlí,  jaké je místo jeho práce zaujímá v dosavadním
badatelském kontextu, resp. do jakého badatelského proudu je možné ji zařadit. Do úvodu patří i
pasáž objasňující formální strukturu celé práce a členění do kapitol.
c)  Stať,  dělená  na kapitoly (případně,  ale  pokud možno nikoliv,  doplněné  exkursy),  se  zabývá
hlavním tématem výzkumného problému; doporučuje se zakončovat jednotlivé kapitoly shrnutím
dílčích výsledků.
d) Závěr přehledně shrne výsledky celého výzkumu (především potvrzení nebo vyvrácení vytyčené
teze  či  hypotézy),  neopakuje  již  strukturální  informace z  úvodu.  Závěr  je  také  podkladem pro
zpracování cizojazyčného resumé.
e) Seznam pramenů a literatury obsahuje jak edice pramenů a seznam odborné literatury, tak soupis
užitých  internetových  adres,  případně  soupis  provedených  a  citovaných  interview  (v  ideálním
případě jsou jejich přepisy obsaženy v přílohách práce).
f) povinný minimální rozsah bakalářské práce činí 30 normostran (čistého textu bez poznámkového
aparátu,  seznamu  literatury,  příloh  a  cizojazyčného  resumé),  doporučený  horní  rozsah  činí  50
normostran.

3. Odevzdání bakalářské práce

Práce musí být odevzdána v termínu určeném harmonogramem příslušného akademického
roku  (výjimku  může  na  základě  doložených  závažných  důvodů  povolit  pouze  garant  oboru),
podmínky odevzdání práce definuje Opatření děkana č. 29/2010.

Posudky  obsahují  doporučení  (či  nedoporučení)  práce  k obhajobě  a  povinně  i  návrh
klasifikace a musí být studentovi k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem státní
zkoušky. Jestliže oba posudky práci hodnotí klasifikací „neprospěl“, pak i v takové situaci je možné
jít s prací k obhajobě, na druhé straně má však student právo práci stáhnout a zrušit přihlášku ke
státní zkoušce (viz Pravidla pro organizaci studia na FSV UK, čl. 18).

Kromě elektronické  registrace  se  odevzdává  také  svázaná  práce,  přičemž alespoň  jeden
exemplář,  určený  k archivaci,  musí  být  svázán  v tvrdých  deskách  (druhý  může  být  odevzdán
v kroužkové vazbě nebo termovazbě); obě verze, elektronická i tištěná, musí být identické!

Formuláře projektu, tezí a exposé jsou ke stažení na této adrese.

Touto vyhláškou se ruší starší předpisy o organizaci bakalářských seminářů.

V Praze dne 25. 4. 2016

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, Csc.
garant bakalářského studia IMS UK FSV
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Příloha č. 1: Základní typy odkazování

1. Knihy

Jeden autor či editor
Richard Sakwa, Postcommunism: Concepts in the Social Sciences (Buckingham: Open University Press, 
1999), 51–58.

Dva autoři či editoři
Roy Allison a Christoph Bluth, eds., Security Dilemmas in Russia and Eurasia (London: The Royal Institute 
of International Affairs, 1998).

Tři autoři či editoři
Martha Brill Olcott, Anders Åslund a Sherman W. Garnett, Getting it Wrong: Regional Cooperation and the 
Commonwealth of Independent States (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 
1999), 105–8.

Více než tři autoři či editoři
Viktor N. Rudenko et al., eds., Politicheskaia nauka i gosudarstvennaia vlast' v Rossiiskoi Federatsii i 
Novykh Nezavisimykh Gosudarstvakh (Ekaterinburg: Ural'skoe otdelenie Rossiiskoi Akademii Nauk, 2004).

Kapitola či jiná část v knize
Branislav Makyta, „Energetický dialóg EÚ a RF“, in Energie pro Evropu: energetická spolupráce Ruska a 
zemí postsovětského prostoru s Evropskou unií, ed. Bohuslav Litera et al. (Praha: Eurolex Bohemia, 2006), 
50–72.

Úvod, předmluva či jiná obdobná část knihy
Anatol Lieven, předmluva ke knize An Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective, Emil 
Souleimanov (Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2007), 13–15.

Elektronicky publikovaná kniha
Catherine Guicherd, The Enlarged EU’s Eastern Border: Integrating Ukraine, Belarus and Moldova in the 
European Project, SWP-Studien 2002/S 20 (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2002), 31–32, 
http://swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=319.

Zkrácená opakovaná citace
Makyta, „Energetický dialóg“, 66.

Následující odkaz na tentýž zdroj
Ibid., 66–69.

2. Odborné časopisy

Článek v tištěném časopise
Zbigniew Brzezinski, „The Premature Partnership“, Foreign Affairs 73, č. 2 (březen/duben 1994): 67–82.

Článek v elektronickém časopise
Farkhad Tolipov, „Uzbekistan and Russia: Alliance against a Mythic Threat?“ Central Asia-Caucasus 
Analyst 7, č. 1 (11. ledna 2006): 3–5, www.cacianalyst.org/files/20060111Analyst.pdf.

Článek získaný prostřednictvím elektronické databáze
Halford J. Mackinder, „Modern Geography, German and English“, The Geographical Journal 6, č. 4 (1895): 
367–79, http://www.jstor.org.

Recenze na knihu
Cameron Ross, recenze knihy Political Parties in the Regions of Russia: Democracy Unclaimed, Grigorii V. 
Golosov, Slavic Review 63, č. 4 (zima 2004): 898–99.



3. Noviny či společenské časopisy

Svante Cornell, „The War That Russia Wants“, The Guardian, 8. srpna 2008.

4. Diplomová práce či disertace

Jeff Sahadeo, „Creating a Russian Colonial Community: City, Nation, Empire in Tashkent, 1865–1923“ 
(doktorská disertace, University of Illinois, 2000), 96–108, 116.

5. Příspěvek přednesený na symposiu, setkání či konferenci

Jonathan Wheatley, „Democratization in Georgia since 2003: Revolution or Repackaging?“ (příspěvek 
přednesený v rámci Third International Workshop for Young Scholars, Slavic Research Center, Hokkaido 
University, Sapporo, Japonsko, 5. července 2006).

6. Archivní materiály a sbírky

Telegram Š. Z. Eliavy a G. I. Brojda lidovému komisariátu zahraničních věcí, V. I. Leninovi, L. D. Trockému
a L. B. Krasinovi, z Taškentu 27. prosince 1919, f. 04, op. 39, p. 43, d. 588, l. 13, Čičerinův sekretariát, 
Archiv zahraniční politiky Ruské federace, Moskva.

7. Interview

Publikovaná interview včetně rozhlasových a televizních pořadů
Paris Hilton, interview vedl Larry King, Larry King Live, CNN, 28. června 2007.

Nepublikované interview
Petr Šochman (EC Directorate General for Competition), v osobním rozhovoru s autorem, 24. září 2008.

Chráněný zdroj
Interview s důstojníkem pohraničních vojsk, 28. srpna 1998.

8. Website

„Growth of Welfare of Kazakhstan’s Citizens is the Primary Goal of State Policy. Address by the President of
the Republic of Kazakhstan H.E. Mr. Nursultan Nazarbayev to the People of Kazakhstan“, Official Site of 
the President of the Republic of Kazakhstan, http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf/sections?
OpenForm&id_doc=0793D9432423DDE5062573EC0048005B&lang=en&L1=L2&L2=L2-22 (staženo 
2.4.2008)

9. Osobní zpráva

Hans-Uwe Stahlmann, e-mailová zpráva adresovaná autorovi, 29. prosince 2007.

Zpracováno a upraveno podle The Chicago Manual of Style, 15th edition (Chicago: Chicago University 
Press, 2003), 593–754.
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