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Metodický pokyn docentky pověřené výkonem 
pravomocí přednostky ÚO FZV UP v Olomouci pro 
vypracování bakalářských a diplomových prací na 

ÚO FZV UP v Olomouci 

 

 

Obsah:                                   Tímto metodickým pokynem se specifikuje 

                                                charakteristika a formální úprava bakalářských a diplomových prací    

                                                obhajovaných na ÚO FZV UP v Olomouci 

 

Zpracoval:                              Docentka pověřená výkonem pravomocí přednostky ÚO FZV UP 

                                                 a zástupce přednostky ÚO FZV UP v Olomouci 

 

Platnost:                                 dnem 1. 9. 2022 

Účinnost:                                dnem 1. 9. 2022 

 

Rozdělovník: 



Odkaz na nadřazenou normu 

• Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací 
na FZV UP (FZV-MPD-2/2014) a Dodatek č. 1 k Prováděcí normě č. FZV-MPD-2/2014 
Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací 
(FZV-MPD-1-2016).  
 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 
 

1. Tento předpis specifikuje charakteristiku a formální úpravu bakalářských 
a diplomových prací obhajovaných na ÚO FZV UP v Olomouci (dále jen 
kvalifikační práce, pokud není uvedeno jinak), a doplňuje: 

a. Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových 
prací na FZV UP (dále jen MPD) platný a účinný od 2. 7. 2014; 

b. Dodatek č. 1 k Prováděcí normě č. FZV-MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana 
FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací (dále jen FZV-MPD-
1-2016) platný a účinný od 15. 9. 2016; 

c. Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací 
studentů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci (platné od 1. 9. 2019), 

a to následovně: 

 
Článek 2 

Základní ustanovení 

 

1. Bakalářská práce má formu teoretické práce založené na rešerši odborných 
informací – přehledové bakalářské práce nebo má formu teoreticko-
průzkumné/výzkumné práce.  
 

 
Článek 3 

Struktura, formální úprava a rozsah kvalifikačních prací 

 
1.  Popis rešeršní činnosti se uvádí dle přílohy č. 1 tohoto pokynu. 
2.  Struktura přehledové bakalářské práce je uvedena v příloze č. 2 tohoto pokynu. 
3.  Struktura teoreticko-průzkumné/výzkumné bakalářské práce a diplomové práce je 

uvedena v příloze č. 3 tohoto pokynu, přičemž diplomová práce je komplexnější, než 



je práce bakalářská (např. náročnější metodika a zpracování dat, větší soubor 
respondentů).  

 

 
Článek 4 

Vedoucí kvalifikační práce 

1. Témata BP vypisují akademičtí pracovníci pro studenty v předposledním ročníku 
bakalářského studia a témata DP vypisují pro studenty v prvním ročníku navazujícího  
magisterského studia. 

2. Seznam vypsaných témat je zveřejňován na webových stránkách fakulty. Témata BP 
jsou zveřejněna v předposledním ročníku studia. Témata DP jsou zveřejněna v prvním 
ročníku studia.  

3. Při výběru vlastního tématu nebo externího vedoucího kvalifikační práce je student 
povinen předem požádat o schválení docentku pověřenou výkonem pravomocí 
přednostky ÚO FZV UP. 

4. Docentka pověřená výkonem pravomocí přednostky ÚO FZV UP jmenuje vedoucího 
kvalifikační práce nejpozději do 30 dnů od schválení tématu. O svém jmenování je 
vedoucí práce informován emailem sekretářkou ÚO. Je přitom informován o názvu 
tématu práce, jménu studenta, studijním programu, ročníku, termínu odevzdání 
práce a specifikaci povinností vedoucího práce.  

5. Vedoucí práce si může vyžádat oficiální písemné „jmenování“ obsahující údaje 
uvedené v bodě 4.  
 

Článek 5 
Zadání a odevzdání kvalifikační práce 

1. Zadání a odevzdání kvalifikační práce se řídí dokumentem „Pokyny pro zadávání a 
odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty zdravotnických věd 
UP v Olomouci“, platným od 1. 9. 2019. 

2. Datum odevzdání kvalifikační práce stanovuje docentka pověřená výkonem 
pravomocí přednostky ÚO FZV UP společně se stanovením termínu konání státní 
závěrečné zkoušky, což je do konce října daného akademického roku. 

 
Článek 6 

Hodnocení kvalifikačních prací 

1. Oponenta kvalifikační práce navrhuje garant studijního programu a schvaluje 
(jmenuje) jej docentka pověřená výkonem pravomocí přednostky ÚO FZV UP v 
Olomouci nejpozději 10 dnů od odevzdání kvalifikační práce. O svém jmenování je 
oponent práce informován emailem sekretářkou ÚO. Je přitom informován o názvu 
tématu práce, názvu práce, jménu studenta, studijním programu, ročníku, termínu 
odevzdání posudku a kritériích hodnocení práce.  



2. Oponent práce si může vyžádat oficiální písemné „jmenování“ obsahující údaje 
uvedené v bodě 1.  

3. Pro hodnocení kvalifikační práce se využívá formulář uvedený v příloze č. 7 
MPD. 
 

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto Metodickým pokynem se ruší Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v 
Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP 
v Olomouci, FZV-MPP-1/2015. 

2. Publikační výstupy závěrečných prací náleží Ústavu ošetřovatelství FZV UP, který 
garantuje studijní obor autora práce (studenta). 

3. V ostatních ustanoveních platí MPD. 
4. Tento Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu docentky pověřené výkonem 

pravomocí přednostky ÚO FZV UP a vztahuje se na práce obhajované od letního 
semestru akademického roku 2022/23.  
 

 

 
V Olomouci, dne 1. 9. 2022 

       doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 

docentka pověřená výkonem pravomocí 
přednostky ÚO FZV UP 

Seznam příloh: 
příloha č. 1 – popis rešeršní činnosti 
příloha č. 2 – struktura přehledové bakalářské práce 
příloha č. 3 – struktura teoreticko-průzkumné/výzkumné bakalářské práce a diplomové práce 
příloha č. 4 – jmenování vedoucího kvalifikační práce 
příloha č. 5 – jmenování oponenta kvalifikační práce 

 

 

 



 

  



Příloha č. 2 

 

 
Struktura přehledové BP 

 

 
Titulní list – příloha 1 MPD 

 
Prohlášení autora – příloha 2 MPD 

 
Poděkování – nepovinná část 

 
Anotace – příloha 3 MPD 

 
Obsah (začíná číslování stran) 

 
Úvod 

 
1 Rešeršní činnost - příloha 1 MPDPVPP 

 
2 Přehled publikovaných poznatků 

 
-        Člení se na podkapitoly, úseky 
-        Závěrečná podkapitola: Význam a limitace dohledaných poznatků 

 
Závěr 

 
Referenční seznam 

 
Seznam  zkratek, tabulek, značek, symbolů, obrázků a příloh 

 
Přílohy 

 

  



Příloha č. 3 

 
Struktura teoreticko-průzkumné/výzkumné BP a DP 

 

 
Titulní list – příloha 1 MPD 

Prohlášení autora – příloha 2 MPD 

Poděkování – nepovinná část 

Anotace – příloha 3 MPD 

Obsah (začíná číslování stran) 

Úvod 

1 Rešeršní činnost- příloha 1 MPDPVPP 

2 Teoretická východiska 

 
       -     Člení se na podkapitoly, úseky, podúseky 

- Závěrečná podkapitola: Shrnutí teoretických východisek a formulace hypotézy 

 
3 Metodika výzkumu 

 
3.1 Výzkumné cíle a hypotézy (počet – 1 – 3) 
3.2 Charakteristika souboru 
3.3 Metoda sběru dat 
3.4 Realizace výzkumu (musí obsahovat stanovisko Etické komise) 
3.5 Metody zpracování dat 

 
4 Výsledky výzkumu 

5 Diskuse (obsahuje limity studie) 

Závěr 

Referenční seznam 

Seznam zkratek, tabulek, značek, symbolů, obrázků a příloh 

Přílohy 

  



Příloha č. 4 

 

Jmenování vedoucího kvalifikační práce na ÚO FZV UP v Olomouci 

Na základě čl. 4 Metodického pokynu děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a 
diplomových prací na FZV UP (FZV-MPD-2/2014) a čl. 4 Metodického pokynu docentky 
pověřené výkonem pravomocí přednostky ÚO FZV UP pro vypracování bakalářských a 
diplomových prací na ÚO FZV UP (FZV- MPDPVPP -1/2022) jmenuje docentka pověřená 
výkonem pravomocí přednostky ÚO FZV UP v Olomouci vedoucím 
bakalářské/diplomové práce: 
 
 
Název tématu bakalářské/diplomové práce:  
 
Jméno studenta:  
 
Obor studia:  
 
Ročník:  
 
Termín odevzdání práce:  
 
Povinnosti vedoucího práce: 
 

- poskytování rad týkajících se zaměření práce a výběru vhodných výzkumných 
metod, sběru dat a zpracování získaných informací 

- zhodnocení textu a komentáři ke struktuře, formální úpravě, stylu a kvalitě 
práce 

- provedení kontroly názvu práce, anotace, rešerše a klíčových slov kvalifikační 
práce 

- vypracování odborného posudku 
- publikační výstup závěrečné práce je možný pouze na základě písemné dohody 

mezi vedoucím práce a Ústavem ošetřovatelství FZV UP 
 
 

 

V Olomouci dne                                   doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.  
              pověřena výkonem pravomocí přednostky ÚO  
  



Příloha č. 5 

 

Jmenování oponenta kvalifikační práce na ÚO FZV UP v Olomouci 

Na základě čl. 6 Metodického pokynu děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a 
diplomových prací na FZV UP (FZV-MPD-2/2014) a čl. 6 Metodického pokynu docentky 
pověřené výkonem pravomocí přednostky ÚO FZV UP pro vypracování bakalářských a 
diplomových prací na ÚO FZV UP (FZV- MPDPVPP -1/2022) jmenuje docentka pověřená 
výkonem pravomocí přednostky ÚO FZV UP v Olomouci oponentem 
bakalářské/diplomové práce: 
 
Název tématu bakalářské/diplomové práce:   
 
Název bakalářské/diplomové práce: 
 
Jméno studenta:  
 
Obor studia:  
 
Ročník:  
 
Termín odevzdání práce:  
 
Kritéria hodnocení práce: 

- vztah tématu k oboru studia 
- splnění stanovených cílů 
- práce s informačními zdroji včetně citací a odkazů 
- zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod a přístupů 
- schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry 
- originalita, vlastní invence studenta k tématu 
- praktická využitelnost výsledků 
- formální náležitosti, odborná jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce 

 
 

V Olomouci dne                                   doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.  
              pověřena výkonem pravomocí přednostky ÚO  


