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Metodický návod pro psaní závěrečných prací je určen studentům bakalářského i magisterského 

programu Cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho cílem je zvýšit kvalitu 

bakalářských a diplomových prací zpracovávaných pod vedením akademických pracovníků na 

Katedře cestovního ruchu VŠE. Vzhledem k velkému množství různých metodik byla sesta-

vena tato příručka, která odpovídá požadavkům Vysoké školy ekonomické a Katedře cestov-

ního ruchu. 

Návod obsahuje stručný přehled základních zásad, které by student při psaní své závěrečné 

práce měl respektovat.  Rady jsou řazené chronologicky, tj. navádějí ke správnému postupu při 

zpracovávání kvalifikační práce a zohledňují specifika studovaného oboru. Publikace také 

slouží pro zpřehlednění celého procesu od zadání práce až po její obhajobu. Věříme, že bude 

pro studenty dobrým vodítkem pro úspěšnou obhajobu kvalifikační práce. Metodický návod je 

příručkou, není tedy sám vzorem pro psaní kvalifikačních prací. 

Katedra důrazně varuje před plagiátorstvím a před předložením práce, kterou autor sám nezpra-

coval. Součástí práce je podepsané prohlášení, že autor práci vypracoval samostatně a vyznačil 

všechny prameny. Porušení etických zásad je sankcionováno vyloučením ze studia či odebrá-

ním vysokoškolského titulu. 

 

 

© Liběna Jarolímková, Markéta Kalábová, 2019 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Bakalářská/diplomová práce je závěrečnou kvalifikační prací příslušného stupně studia. Její 

obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky. Obhajoba a státní závěrečná zkouška se konají 

v odlišném termínu. Zpracování práce je významnou součástí studia a je doporučeno věnovat 

jejímu vypracování náležitý čas a nepodcenit žádnou z fází.  

Pro zpracování kvalifikační práce je na FMV VŠE v Praze vyčleněn 1 rok. V pátém semestru 

bakalářského studia/ resp. ve třetím semestru magisterského studia si student obvykle zapisuje 

předmět Bakalářský/resp. Diplomový seminář. Zásadou je, že seminář je nutné absolvovat 

nejpozději v semestru, který předchází semestru, ve kterém student plánuje odevzdání práce. 

V průběhu semináře student zpracuje projekt práce a zabývá se rešeršemi. Následující semestr 

je určen pro zpracování podkladů a dohotovení práce.  

„Závěrečnou prací student prokazuje schopnost systematicky a samostatně písemně zpracovat 

téma související s obsahem jeho studijního programu a uplatnit znalosti a dovednosti získané 

při studiu.“ (Studijní a zkušební řád VŠE, 2018) 
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2. POSTUP A HARMONOGRAM 

 Prováděná činnost Časový horizont 

1 student si zvolí téma cca 1 rok před plánovanou obhajobou 

2 student si domluví s AP1 KCR vedení své práce cca 1 rok před plánovanou obhajobou 

3 ve spolupráci s AP1 se v InSIS založí Zadání závě-

rečné práce 
cca 1 rok před plánovanou obhajobou 

4 student si zapíše kurz Bakalářský/resp. Diplomový 

seminář 
1 semestr před plánovanou obhajobou 

5 student vypracuje projekt své závěrečné práce – 

rešerše, osnova, metodika 

v průběhu Bakalářského/ 

resp. Diplomového semináře 

6 student upraví název práce do definitivní verze, 

aktualizuje zadání závěrečné práce v InSIS –   

doplní plánovanou osnovu práce a významné 

zdroje 

před uzavřením semináře 

7 zadání závěrečné práce student vytiskne a pode-

píše (stačí 1x), předá jej k odsouhlasení a podpisu 

vedoucímu práce 

před uzavřením semináře 

8 student vypracuje práci, průběžně podle domluvy 

a potřeby konzultuje se svým vedoucím práce 
podle pokynů vedoucího 

9 v termínu, které se řídí Opatřením děkana FMV 

student práci odevzdá: 

9a/ odevzdání práce elektronicky vložením 

do InSIS a vytištěním potvrzení (InSIS musí po-

tvrdit úspěšné odevzdání práce!) 

9b/ odevzdání 1 svázaného výtisku v pevné 

vazbě na sekretariát KCR (KCR si může vyžádat 

druhý výtisk BP/DP) 

Obě verze – elektronická i tištěná – musí být 

identické! 

obvykle konec dubna pro obhajoby 

v květnu/červnu; konec června pro  

obhajoby v září a začátkem prosince 

pro obhajoby v lednu/únoru 

10 student se v InSIS přihlásí na vybraný termín v 

předmětu Obhajoba bakalářské/resp. diplomové 

práce – ident 2OBP, 2ODP 

po vypsání termínů – obvykle cca 10 

dnů po termínu odevzdání práce 

11 vedoucí práce stanoví oponenta práce po odevzdání práce 

 vedoucí práce a oponent vloží do systému své 

posudky, student se připravuje na obhajobu 
nejdéle 3 pracovní dny před obhajobou 

12 závěrečná práce je zveřejněna prostřednictvím  

databáze VŠE. 
po obhajobě 

                                                 
1 AP = akademický pracovník 
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3. VÝBĚR TÉMATU 

Téma závěrečné práce musí souviset s obsahem hlavní specializace, tedy se studijním progra-

mem Cestovní ruch. 

Volbu tématu je vhodné dobře zvážit a promyslet, neboť se jím student zabývá přibližně 1 rok, 

mělo by se tedy jednat o téma, které je studentovi blízké. 

Doporučení: 

- téma volit podle osobních zájmů a budoucí perspektivy zaměstnání 

- přednostně si vybírat z témat vypisovaných vyučujícími 

Zpracování vlastního navrženého tématu je v opodstatněných případech možné, pokud student 

prokáže hluboký zájem o téma a přesvědčí někoho z akademických pracovníků KCR, aby byl 

ochoten téma vést. Je nutné zvážit, zda jsou k danému tématu dostupné zdroje, promyslet me-

todologii a určit, zda je téma vhodné a dostatečně „nosné“ pro vypracování závěrečné práce. 

Pokud bylo téma v kvalifikační práci na KCR v minulosti již zpracované, je možné jeho nové 

zpracování nejdříve po 2 - 3 letech. Záleží na rychlosti vývoje dané tematické oblasti, aby měl 

student, který téma nově zpracovává, dostatek prostoru pro vlastní nový přínos k řešenému té-

matu. V úvodu práce musí být jasně vymezen smysl zpracování celé práce, aktuálnost tématu. 

Výběr tématu musí být opřen o nutnost zpracování tématu, není přípustné, aby zde student po-

pisoval, že si například téma vybral, protože danou zemi navštívil a má k ní kladný vztah. O 

vzájemné provázanosti výběru tématu a osobních důvodech, které vedly k výběru tematické 

oblasti, může student mluvit u obhajoby práce.  
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4. VEDOUCÍ PRÁCE – SPOLUPRÁCE 

Vedoucím bakalářské/diplomové práce je akademický pracovník Katedry cestovního ruchu.  

Spolupráce s vedoucím práce je kontinuální, podle domluvy a potřeby využívá student konzul-

tace k upřesnění metodiky, osnovy práce apod. 

Doporučení: 

- důležité fáze práce předem s vedoucím práce konzultovat 

- postup práce konzultovat průběžně 

- před odevzdáním práci vedoucímu předložit ke kontrole 

- respektovat doporučení vedoucího práce 

- zohlednit vytížení akademických pracovníků, nelze očekávat okamžité připomínkování 

desítek stran textů 2 dny před termínem odevzdání 

Pokud je student v průběhu zapsaného Bakalářského/Diplomového semináře na výjezdu v za-

hraničí, mohou konzultace probíhat prostřednictvím ICT. Vhodné je se na způsobu komunikace 

s vedoucím domluvit ještě před odjezdem. 
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5. ZADÁNÍ PRÁCE 

Zadání práce se zakládá v InSIS ve spolupráci studenta a vedoucího práce. Je nutné vyplnit 

všechna pole.  

Založení zadání lze upravovat před uzavřením Bakalářského/Diplomového semináře. 

Po definitivní úpravě je třeba zadání vytisknout, nad svým jménem podepsat a předložit      

vedoucímu práce, ten jej odsouhlasí, podepíše a předá k administraci na fakultě. 

Práce je zadaná okamžikem podpisu Zadání závěrečné práce všemi aktéry: 

- řešitel (student) 

- vedoucí práce 

- vedoucí KCR 

- děkan 

Cca po 14 dnech od podpisu zadání si student může kopii formuláře s podpisy vyzvednout na 

sekretariátu KCR. Originál Zadání je uložen na studijním oddělení FMV. 

Doporučení: formulář uschovejte se ostatními doklady vztahujícími se ke studiu na VŠE. 

Po podpisu Zadání: 

- znění názvu práce je definitivní a měnit jej nelze. 

- Pokud student píše práci ve slovenštině, potom také název tématu je ve slovenštině. 

- Osnovu práce lze v průběhu zpracování tématu doplňovat, upravovat, v Zadání se již 

nemění, zůstává původně plánovaná. Změny v osnově by však neměly zásadně měnit 

obsahové zaměření původně schválené práce. 

- V Zadání jsou uvedené jen základní předpokládané zdroje, další využité podklady stu-

dent uvede v závěru práce, ale do Zadání se již nedoplňují. 

Pokud by z vážných důvodů byly nezbytné změny v pojetí práce – změna tématu, vedoucího 

práce apod., je to možné pouze po odsouhlasení vedoucím KCR a proděkanem pro pedagogic-

kou činnost FMV na základě písemné žádosti. 



10 

 

6. BAKALÁŘSKÝ/DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 

Semináře jsou povinné předměty, které musí student splnit v minimálně o jeden semestr dříve, 

než plánuje obhajobu své práce. Obvykle si jej tedy studenti zapisují v zimním semestru, pokud 

plánují obhajobu v souladu s doporučeným studijním plánem v červnu následujícího kalendář-

ního roku. Seminář je možné zapsat během běžných kol registrací předmětů. 

Seminář je v rozvrhu uveden pouze fiktivně, žádné hromadné konzultace se nekonají, konzul-

tace k práci probíhají individuálně podle potřeby. 

 Podmínky semináře jsou uvedené v sylabu 

22F301 Bakalářský seminář 

22F501 Diplomový seminář 

V průběhu semináře má student zpracovat projekt své práce, který musí obsahovat: 

- definitivní název práce 

- jasně formulovaný cíl práce 

- stanovení metodiky práce  

- podrobnou osnovu práce 

- seznam literatury, která bude použita 

- harmonogram práce 

Upřesnění požadavků na ukončení semináře je v kompetenci vedoucího práce. 

Vedoucí práce otevře v InSIS Odevzdávárnu, prostřednictvím které student odevzdává pod-

klady nezbytné k uzavření semináře. Klasifikace semináře probíhá ve zkouškovém období. Po 

odevzdání podepsaného a upraveného zadání může být studentovi udělena známka za          

absolvování semináře. 

 

 

 

https://insis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=146264
https://insis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=146267
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7. POŽADAVKY NA KVALITU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Kvalita závěrečné práce je hodnocena z několika úhlů pohledu 

- Obsah 

o dodržení tématu a cíle práce 

o provedené rešerše – relevantní zdroje 

o hloubka zpracování tématu 

o metodika zpracování tématu – vhodnost a správnost použití metod 

o vlastní přínos studenta k řešení tématu 

o v obsahu by měla být obsažena ekonomická stránka (jedná se o závěrečnou práci 

v oboru ekonomie) 

o obsah by měl reflektovat princip udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

 

- Dodržení formálních náležitostí 

o rozsah práce (počítáno jako normostrany počtem znaků, započítává se základní 

text od Úvodu po konec Závěru, přílohy se do počtu stran nezapočítávají)  

  bakalářská práce min. 40 stran 

 diplomová práce min. 60 stran 

vyšší rozsah práce musí být zdůvodněn – např. vyhodnocení vlastního 

rozsáhlého šetření) 

o jazyková správnost – stylistika odpovídající odbornému textu, gramatika 

o dodržení etického kodexu odborné práce (zdroje, citace) 

o formální úprava textu 

 

Hlavni rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací je v hloubce a šířce prováděné analýzy. Při 

zpracování diplomové práce se předpokládá hlubší práce se zdroji i výraznější samostatný pří-

nos při řešení problému v části analytické. U diplomových prací by měla být hodnocena také 

využitelnost v praxi. Měla by také obsahovat nejen analytickou část, ale i návrhovou, tedy ob-

sahovat určitá doporučení, která by měla zlepšit zkoumaný systém. 

 

 



12 

 

8. FORMULACE NÁZVU PRÁCE 

Název práce má být konkrétní, odpovídající řešenému problému, cíli a obsahu práce. 

Název práce může mít i podtitul – např. upřesnění regionu, objektu, kterého se práce týká.  

Pokud se student rozhodne po domluvě s vedoucím práce na zúžení tématu, je toto konkretizo-

váno v Úvodu práce. 

Doporučení – zvážit, zda „analýza“ je metodu použitou v práci nebo hlavním obsahem a cílem 

práce. V prvním případě by se slovo „analýza“ v názvu práce objevit nemělo, ve druhém pří-

padě součástí názvu být může. 

Název práce, který je uvedený v Zadání, je závazný a musí být ve stejném znění uvedený  

v odevzdané práci! 
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9. FORMULOVÁNÍ CÍLE PRÁCE 

Stanovení jednoznačného cíle práce je stěžejní pro další úspěšnou práci.  

Je nezbytné jej přesně formulovat, nejlépe písemně v 1 – 3 větách, hned v počátku zpracování 

projektu práce. 

Příklad: 

Téma: Vývoj cestovního ruchu podél železné opony – nezbytné je upřesnit: 

- jaké území bude sledované – vymezit oblast „podél železné opony“  

- jaké období bude hodnocené 

 

 

 

 

 



14 

 

10. STRUKTURA PRÁCE 

Jedním z kritérií hodnocení práce je její logická struktura a proporce. 

Závěrečná práce sestává z teoretické a analytické části, které by měly být rozsahem v po-

měru cca 1 : 2. Kolik kapitol bude která část obsahovat, vyplývá z řešeného tématu. 

Teoretická část zahrnuje výsledky rešerší, shrnuje dosavadní poznatky k danému problému. 

Analytická/praktická část obsahuje vlastní řešení autora, analýzu, výpočty, vyhodnocení a 

vlastní závěry. 

Práce se člení na kapitoly a podkapitoly. 

Obvykle je práce rozčleněna do 3 – 7 kapitol, z nichž první dvě tvoří teoretická východiska 

práce a ostatní kapitoly jsou věnované analytické části práce. 

Je žádoucí, aby rozsah jednotlivých kapitol byl vyvážený. Pokud by kapitola vycházela na jednu 

stranu, je rozumné zvážit její začlenění jako podkapitoly k předchozí/následující       kapitole. 

Vzhledem k rozsahu práce a pro zachování přehlednosti textu je rozumné využívat max. 

3 úrovně podkapitol – tj. 1.1.1. 

Struktura práce musí být dostatečně provázaná. Zvolené kapitoly musí být voleny s ohledem na 

zkoumanou problematiku tak, aby text byl uspořádaný a jednotlivé kapitoly na sebe smysluplně 

navazovaly a rozvíjely předchozí text.  

Teoreticko-metodologická část práce pojednává o dosavadních výsledcích v dané problema-

tice jak v českých, tak zahraničních zdrojích. Může zde být uvedena metodologie od různých 

autorů, případně obhájena vlastní využitá metodologie. 

Praktická část práce obsahuje hlavní šetření, sběr dat a jejich interpretaci. Opět musí být jasná, 

stručná a výstižná. Není nutné popisovat všechny vstupní údaje, zde často stačí uvést odkaz na 

zdroj. Důležité jsou výsledky a jejich vypovídací hodnota. Pokud student např. provádí hloub-

kové rozhovory, je nutné zjištěné informace správně analyzovat a vyhodnotit, rozhodně není 

dostačující uvést přepis rozhovorů. Ty případně mohou být součástí příloh. 

Závěr obsahuje shrnutí daného problému a jeho vyřešení. V závěru by se již nemělo objevit 

nic nového. Často je proto doporučované zařadit kapitolu „závěrečné srovnání“ či závěrečná 

doporučení. Závěr by mohl obsahovat pouze doporučení návazného výzkumu, vytyčení dalších 

problematických oblastí, které by si zasloužily další výzkum. 

Každá samostatná kapitola by měla mít hlavní cíl, který bude v rámci kapitoly zodpovězen 

a řešen. Pokud tomu tak není, je možné uvažovat o sloučení kapitol. Kapitoly by měly být po-

dobně rozsáhlé. Členění do podkapitol by mělo být podobně logické. Podkapitoly by měly být 

provázané. Názvy by měly vystihovat hlavní myšlenku, přičemž název hlavní kapitoly musí 
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výstižně shrnovat názvy podkapitol. Není přípustné, aby se podkapitola jmenovala stejně jako 

hlavní kapitola. Z formálního hlediska se kapitoly číslují. Pozor úvod a závěr práce se nečísluje. 

Číslování podkapitol probíhá pouze do třetí úrovně, pokud je nutné ještě uvést členění úrovně 

čtvrté, již se nadpisy nečíslují, uvádí se pouze tučně, a tudíž se pak nevygenerují v obsahu práce.  
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11. OSNOVA PRÁCE 

Osnova práce je daná zvyklostmi odborného textu.  

Vzorová osnova: 

desky 

Titulní strana 

Prohlášení 

Poděkování (není povinné) 

Abstrakt  (Abstrakt je stručným popisem obsahu práce. Nahrazuje čtení celého doku-

mentu. Měl by obsahovat cíle, metody, výsledky práce a stručně představit obsah jednotlivých 

kapitol. Do abstraktu se nevkládají tabulky, grafy apod. Doporučený rozsah abstraktu pro 

BP/DP je 150 – 300 slov.) 

Klíčová slova  (Klíčová slova jsou hesla, která usnadňují vyhledání práce v databázích 

zdrojů. Vhodné jsou základní pojmy, které uživatelé používají pro vyhledávače. Např. Cestovní 

ruch. Železná opona. Šumava.) 

Obsah  

Seznam zkratek (Přípustné je používat pouze oficiální zkratky, např. ČR. MMR ČR, UNWTO. 

Nelze používat zkratky pracovní (např. CR = cestovní ruch, CK = cestovní kancelář) 

Úvod   (obsahuje cíl práce, zkoumaný problém, metodiku, zdůvodnění potřeby řešení 

tématu, členění kapitol a jejich smysluplnost, optimální délka 1 – 2 strany)  

Kapitola 

Podkapitola 

Podkapitola další úrovně 

Podkapitola další úrovně 

Podkapitola 

Podkapitola další úrovně 

Kapitola 

…. 

Závěr   (obsahuje informaci o splnění cíle práce, použité metody, shrnutí výsledků 

práce, přínos, využití výsledků práce, optimální délka 1 – 2 strany) 

Seznam zdrojů 

Seznam tabulek 
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Seznam grafů, schémat 

… 

Seznam příloh (obrázky, grafy, doplňující materiály, které nepřímo s textem souvisejí. Do textu 

se vkládá odkaz „viz příloha č…“) 

Příloha I (přílohy se číslují římskými číslicemi) 

Příloha II 

… 
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12. POSTUP PSANÍ PRÁCE 

Pro úspěšné dokončení práce v termínu je doporučeníhodné vytvořit si postup práce. Rámcové 

časy jsou dané. O tématu práce student většinou začíná uvažovat v červnu, koncem září bývá 

Zadání práce upřesněno a odevzdání práce je stanovené na konec dubna. Na celkové zpracování 

tématu má student tedy zhruba 7 měsíců.  

Postup pro stanovení harmonogramu je vhodný postup: 

-  rozčlenit práci na dílčí úkoly  

- pro dílčí úkoly odhadnout časovou náročnost  

- stanovit jejich posloupnost, případně možnou souslednost 

- přiřadit konkrétní cílová data jednotlivým úkolům 

- průběžně kontrolovat plnění harmonogramu a v případě potřeby jej aktualizovat 

Mohou nastat nepředvídané překážky a často práce zabere víc času, než si předběžně člověk 

připouští, proto je vhodné zakomponovat do harmonogramu také určité časovou rezervu. 

Fáze zpracování závěrečné práce: 

-  výběr tématu, konzultace s vedoucím práce 

-  Upřesnění pojetí práce 

-  Zadání tématu v InSIS 

-  Zjišťování zdrojů, zorientování se v tématu 

-  Upřesní cíle práce 

-  Návrh osnovy práce a základní metodiky 

-  Podrobná rešerše literatury 

-  Zpracování teoretické části práce 

-  Upřesnění metodiky pro analytickou část práce 

-  Sběr dat, šetření v terénu 

-  Zpracování dat 

-  Zpracování textu analytické části práce 

-  Kompletace  práce - kontrola celkové struktury práce 

-  Kontrola citací 
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- Gramatická a stylistická kontrola textu 

- Závěrečné připomínky vedoucího práce 

- Zapracování připomínek 

- Finalizace formální úpravy práce 

- Tisk práce 

- Příprava abstraktu v čj a aj verzi 

- Odevzdání práce elektronické, tištěné verze (v úředních hodinách sekretariátu) 

Možné formy zpracování harmonogramu 

- časová osa 

- diagram 

- tabulka 

Níže je uveden příklad harmonogramu psaní práce ve formě tabulky. 
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Ukázkový harmonogram pro zpracování BP (podle doporučeného studijního plánu) 

   splněno 

4. semestr studia     

 březen zvažování zaměření BP   

 březen - duben 
oslovení potenciálního vedoucího práce z (akademický pra-
covník KCR)   

 květen - červen definitivní domluva s vedoucím práce   

    
5. semestr studia     

 září zápis bakalářského semináře   

   založení zadání v InSIS (plánovaný název, osnova, literatura)   

 září - prosinec rešerše zdrojů   

   přesná formulace cíle práce   

   definitivní název práce   

   stanovení metodiky   

   podrobná osnova   

   vypracování teoretické části práce   

   příprava analytické části - sběr dat, šetření v terénu…   

   uzavření semináře   

 leden aktualizace, doplnění zadání práce v InSIS   

   tisk a podpis zadání práce   

   uzavření semináře/známka   

    
6. semestr studia     

  únor - březen sběr dat pro analytickou část práce   

    zpracování dat   

    zpracování definitivní podoby textu BP   

   abstrakt práce v ČJ a AJ   

 březen kompletace práce   

   kontrola citací   

   grafická úprava   

   jazyková korektura   

   kontrola formálních náležitostí práce   

   předložení práce k závěrečné kontrole vedoucímu práce   

 duben zapracování připomínek vedoucího práce   

   kompletace práce   

   finální úprava a kontrola   

   tisk a vazba práce   

 květen - červen 
odevzdání práce - elektronická verze do InSIS, výtisk na se-
kretariátu KCR   

   příprava na obhajobu   

   obhajoba   
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13. REŠERŠE LITERATURY, ZDROJE 

Před samotnou analytickou částí je nutné zpracovat tzv. rešerši literatury, tedy přehledný text, 

který shrnuje nejdůležitější body současného vědeckého poznání daného tématu.  

Díky literární rešerši je pak možné vlastní výzkum provést podle již existující metodologie, 

pouze se zaměřením na jinou oblast/zemi/téma, nebo je možné díky této rešerši odhalit nedo-

statečně probádané oblasti a těm se ve svém výzkumu věnovat.  

Postup při psaní rešerše literatury: 

- stanovení tématu 

- vyhledání zdrojů  

- analýza vyhledaných zdrojů 

- vytvoření rešerše 

Vyhledání zdrojů 

Relevantní jsou vědecké články a monografie, neboť právě ty obsahují nejnovější směry vědec-

kého poznání. K dispozici jsou pro studenty VŠE elektronické zdroje - https://kni-

hovna.vse.cz/zdroje/. Jsou zde také například citační rejstříky SCOPUS a Web of Science 

(WOS), kde je možné najít velké množství relevantních odborných článků.  

Vhodné je určit si klíčová slova, která se vztahují ke zvolenému tématu a podle nich hledat 

odborné články. Vzhledem k tomu, že po zadání klíčových slov může být vyhledáno mnoho 

odborných článků, je vhodné přečíst pouze abstrakt článku a na základě toho zvolit, jestli je 

daný článek pro literární rešerši využitelný. Pokud článek bude relevantní, následuje seznámení 

se s hlavními závěry a diskusí, ve které autor svoje poznatky konfrontuje se závěry ostatních 

autorů. Až po té, co je shledáno, že závěry jsou využitelné pro vlastní literární rešerši, následuje 

čtení metodické části a literární rešerše se seznamem literatury. Tento postup je doporučený, 

neboť čtení všech vybraných článků podle klíčových slov by bylo časově velmi náročné a efekt 

výsledné práce by tak byl velmi malý.  

Dalšími doporučenými zdroji jsou informační systémy světových institucí – Eurostat,    

UNWTO, OECD library, atd. či české instituce – příslušná ministerstva, ČSÚ, justice.cz, atd. 
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Vhodné je také seznámit se s dosavadním výzkumem studentů VŠE. V systému InSIS je možné 

prostřednictví tematického vyhledávání najít již napsané bakalářské/diplomové práce studentů. 

Je možné se inspirovat použitou metodologií, navázat na výzkum, či využít použité zdroje 

k tvorbě vlastní práce. Vhodné je však také u příslušné práce přečíst posudky vedoucího a opo-

nenta, ne vždy se může jednat o práci inspirativní. 

Citace použité literatury  

Během zpracování kvalifikační závěrečné práce je nutné respektovat autorská práva a citační 

standardy. Bibliografická citace představuje soubor identifikačních údajů o citovaném zdroji 

informací. Při citování je nutné vycházet z norem ČSN ISO.  

V případě přímé citace, tedy doslovného převzetí textu z publikace, je nutné celý text uvést 

v uvozovkách a kurzívou. Ostatní informace, tzv. nepřímé, parafrázované, ze kterých byly 

čerpány hlavní myšlenky, postupy a závěry musí být také v průběhu práce citovány. Ideálně by 

měl autor přečíst několik různých textů, ze kterých pak skládá text vlastní a přístupy, závěry a 

postupy různých autorů se tak prolínají a vytváří přehledný text.  

Citace může být umístěna: 

- přímo v textu ve formě AUTOR (rok publikace) 

- přímo v textu ve formě číselného odkazu na zdroj (1) 

- v poznámce pod čarou 

Citace však musí být v průběhu celé práce jednotné! Nelze jednotlivé styly kombinovat. 

Plná citace obsahuje: 

- jméno autora 

- název dokumentu 

- pořadí vydání (pokud jich je více) 

- místo vydání 

- název nakladatelství 

- rok vydání 

- ročník a číslo periodika (pokud je relevantní) 

- rozsah publikace 

- ISBN2/ISSN3 

                                                 
2 ISBN = International Standard Book Numer 

3 ISSN = International Standard Serial Numbering 
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Příklady nejčastějších citací jsou uvedeny v Příloze č. I na základě praktických ukázek citací 

VŠE podle normy ISO 690 (Knihovna.vse.cz, 2019): 

Pokud bude využit styl citací v textu, je nutné citovat minimálně každý odstavec, i když bude 

autor stále stejný. Takovýto přepis materiálu by se však v práci neměl objevit, je nutné pro 

sestavení vlastního textu čerpat z více zdrojů i v rámci jednoho odstavce. Naprosto nepřípustné 

je umístění citace, případně indexu poznámky pod čarou u nadpisu kapitoly či podkapitoly. 

V případě, že je uveden výčet, umisťuje se citace před dvojtečku, např.: 

Mezi formy venkovského cestovního ruchu patří (Kalábová, 2019): 

- agroturistika 

- ekoturistika 

- lovecký/rybolovecký cestovní ruch 

Případně je možné uvést: 

Podle Kalábové (2019) mezi formy venkovského cestovního ruchu patří: 

- agroturistika 

- ekoturistika 

- lovecký/rybolovecký cestovní ruch 

Pokud jsou uvedeny citace ve formě poznámek pod čarou a opakuje se stejný autor, je možné 

uvést „Tamtéž“, nicméně je nutné na závěr zkontrolovat, aby vždy na každé straně v poznám-

kách pod čarou byl uveden autor a až poté případně „Tamtéž“.  

V případě čerpání informací z internetu, zejména u obrázků, grafů a tabulek, je vhodné využívat 

pouze tzv. zkrácenou citaci, tedy uvést autora, název stránky, uvést, že jde o odkaz online a 

datum citace. Internetový odkaz je vhodnější umístit až do seznamu literatury, neboť je často 

velmi dlouhý a esteticky narušuje text. V seznamu literatury je nutné nezapomenout odstranit 

hypertextový odkaz, aby pak přístupy nebyly zvýrazněny modrou barvou. 
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Studenti často využívají nástroje pro tvorbu citací (např. Zotero). Je to určitě výborný pomoc-

ník, nicméně pokud nejsou zadány všechny parametry, není pak citace správně uvedena. Na-

příklad se vygeneruje ANON, nedatováno, atd. Vždy je nutné uvést autora dané citace. Pokud 

to není konkrétní osoba, je jím organizace/instituce, která daný příspěvek zveřejnila. Pokud 

není u příspěvku uveden datum publikace, je možné využít rok copyrightu, který by měl být 

uveden na konci webové stránky. V textu se pak může objevit např. (CSU, 2019), nebo (Vra-

novska-plaz.cz, 2019), atd. Je nutné však opět dodržet stejný styl uvádění citací. Seznam lite-

ratury je řazen abecedně. Může být rozdělen na tištěné a elektronické zdroje; na publikace, 

odborné články, internetové zdroje, atd. 

V případě, že je čerpáno z publikace, kde je uveden závěr jiného autora, je možné uvést buď 

originální citaci, kterou je v publikaci k dohledání, nebo uvést tzv. In AUTOR, PUBLIKACE, 

ze které je čerpáno. 
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14. METODY PRO PSANÍ VĚDECKÉ PRÁCE 

Základních metod, které jsou při tvorbě závěrečných prací využívány, je několik.  

Mezi nejčastější patří: 

Pozorování = „cílevědomé, plánovité a systematické sledování určitých skutečností“ (Jak psát 

práce, str. 19). Pozorování se provádí během odborných praxí, setkání s odborníky z oboru, 

návštěv vybraného podniku, atd. Výstupem je popis a vysvětlení zkoumaných skutečností.  

Srovnání Touto metodou se zjišťují shodné či rozdílné hodnoty dvou či více zkoumaných uka-

zatelů, skutečností či trendů a jejich vývoje v čase. Srovnání kvantitativních ukazatelů může 

probíhat stanovením rozdílu a vznikne absolutní přírůstek, pomocí podílu (index) či procent-

ních bodů. 

Analýza slouží k rozložení zkoumaného jevu na dílčí části, které podléhají dalšímu zkoumání. 

Cílem analýzy je odhalit systém zákonitostí každé dílčí části, zjistit vzájemné vazby prvků a 

jejich funkčnost v celém systému. Využít lze hned několik druhů analýz: 

- klasifikační analýza  

- vztahová analýza 

- shluková analýza 

 

Kombinací metody srovnání a analýzy je komparativní analýza. 

Syntéza je metoda, při níž dochází ke složení jednotlivých prvků v celý systém. V průběhu 

tvorby práce se tyto metody prolínají, a proto dochází k vytvoření analyticko-syntetického po-

stupu, kdy nejprve je určitý jev rozebrán na dílčí části a ty jsou pak složeny do vyššího celku. 

Rozebrány jsou nejdůležitější vazby a funkčnost systému. 

Indukce a dedukce. Indukce je postup, kdy dochází k vytvoření obecného závěru na základě 

vícero poznatků o dílčích jevech. Opakem je dedukce, tedy formulace závěrů na základě po-

stupu od obecného ke zvláštnímu či dílčímu jevu. 

Matematické a statistické metody jsou vhodné pro přesné vyjádření vztahů mezi jednotlivými 

jevy. Pouze matematickými a statistickými metodami je možné potvrdit či vyvrátit stanovené 
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hypotézy. Hypotéza se stanoví pouze na základě odborné literatury a ověřuje se statistickými 

metodami. Pokud tomu tak není, je vhodnější zvolit tzv. výzkumné otázky či tvrzení, které jsou 

v průběhu práce ověřeny jinými než matematicko-statistickými metodami. 

Modelování je další metodou, kdy pro vyřešení problémů je využit určitý druh modelu, tedy 

zjednodušeného obrazu skutečnosti. Při modelování se využívá abstrakce, kdy dochází k oddě-

lení nepodstatných vlastností jevu od těch podstatných. 

Pro další inspiraci metod je doporučen dokument Udržitelný rozvoj a cestovní ruch od autorů 

Šauer, Buryan, Kolínský (2019). 
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15. FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRÁCE 

Doporučení nastavení stylu písma ve Wordu: 

- písmo normálního textu patkové, doporučené Times New Roman, velikost 12 typogra-

fických bodů 

- řádkování 1,5 

- písmo zarovnané do bloku 

- okraje – levý 30 – 35 mm, horní a dolní 25 mm, pravý 25 mm (pokud bude práce tištěná 

oboustranně, je nutné nastavit okraj 30 – 35 mm vždy na tu stranu, která bude u hřbetu 

svázané práce) 

Nadpisy kapitol jsou tučně zvýrazněné, písmo větší než 12 typografických bodů, patkové 

či bezpatkové: 

- nadpisy 1. Úrovně 20 – 25 typografických bodů 

- nadpisy 2. Úrovně 15 – 19 typografických bodů 

- nadpisy 3. Úrovně 13 – 14 typografických bodů 

Mezi nadpisy kapitol a podkapitol by měl být určitý text, například shrnutí obsahu kapitoly, její 

významnost, atd. Nadpisy by měly být výstižné, ideálně by měly být na jeden řádek.     Kapitoly 

první úrovně musí začínat na nové straně, podkapitoly druhé a třetí úrovně mohou začínat kde-

koliv na stránce - pokud by však měly být na konci strany, je lepší již podkapitolu umístit na 

stranu novou. 

Existují dva typy odstavcování. Kontinentální způsob – odsazení prvního řádku odstavce, mezi 

odstavci není žádná mezera – nebo anglosaská způsob – první řádek odstavce není odsazen, 

mezi jednotlivými odstavci je přídavná mezera. Není přípustné tyto dva typy kombinovat 

Kontinentální typ    Anglosaský typ 

     …………………...                                   ………………………….. 

………………………   ………………………….. 

………………………    

     …………………...   ………………………….. 

………………………   ………………………….. 

………………………   ………………………….. 
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Při psaní je nutné dodržet typografické zásady.  

Nejčastější chyby jsou uvedeny níže v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Přehled nejčastějších typografických chyb 

 Správně Chybně 

uvozovky „výraz“ "výraz" 

cizí výraz „deadline“ deadline 

zkratky atd., apod. a td., a pod. 

tečky a mezery str. 29; m n. m.  s.29 nebo str 29; m. n. m. 

gramatické chyby (shoda pří-

sudku s podmětem, vyjmeno-

vaná slova) 

Státy uzavřely dohodu.; Města 

tvořila velký podíl.; vyplývat 

Státy uzavřeli dohodu.; Města 

tvořily velký podíl.; vyplívat 

procenta 10 % (10 procent) 

100% (stoprocentní) 

10% 

100 % 

datum 19. 10. 2019 19.10.2019 (bez mezer) 

čísla  1329 

1 329 

Musí být v celém textu jednotné 

 

měrné jednotky  13 ks 

13 m 

13ks. 

13 m. 

 

Nejdůležitější je jednotnost. Pokud je rozhodnuto využít jeden styl, je nutné ho dodržet v celém 

dokumentu – např. u uvádění čísel, číslovek, procent (slovně/znakem) apod. 

Tabulky, obrázky, grafy 

Každá tabulka/obrázek/graf musí obsahovat: 

- nadpis 

- zdroj zpracování 

 

Tabulka/graf/obrázek může být umístěna na maximálně půl straně, pokud je jich více, musí být 

oddělené průvodním textem. I převzaté grafy, tabulky je lepe přepracovat v duchu jednotného 

vizuálního stylu práce (pokud to umožňuje situace a dostupnost podkladových materiálů). 

Pokud by tabulka/graf/obrázek měly být větší, je lepší umístit je do příloh a v textu na ně odká-

zat. I když bude tabulka uvedena/graf/obrázek uveden v hlavní části práce, je nutné, aby autor 
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v textu uvedl odkaz na konkrétní tabulku. Např. „Níže uvedená tabulka č. 10 obsahuje hlavní 

ukazatele vývoje cestovního ruchu….“  

Pokud budou použity tabulky/grafy/obrázky umisťovat do textu pomocí funkce „Výstřižky“, je 

nutné zkontrolovat, aby tabulky/grafy/obrázky nebyly rozmazané. Pokud budou originální data 

v cizím jazyce, je vhodnější vytvořit tabulku či graf vlastní s českými popisky. 

Tab. 10: Název tabulky 10 (hodnoty údajů – roky, kusy, procenta, atd.) 

1. ukazatel I II III 

2. ukazatel 10 22 37 

3. ukazatel 48 54 62 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Kalábové (2019) 

 

Obr. 1: Název obrázku  

 

 

Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze (2019) 
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16. STYLISTICKÁ STRÁNKA TEXTU 

Akademický styl psaní odborného textu je velmi formální a strohý v porovnání s publicistickým 

stylem. Je jasný, stručný, výstižný, bez zabarvených slov. Zejména by text neměl obsahovat 

věty, které nemají žádnou informační hodnotu.  V textu by se neměla objevit ich forma, tedy 

osoba prvního jednotného čísla (myslím si, zjistil jsem, atd.). Vzhledem k tomu, že kvalifikační 

práci vytváří student sám, není přípustná ani forma první osoby množného čísla (rozdělujeme, 

vycházíme z předpokladu, atd.) Celý text je tedy doporučeno psát v pasivní formě. 
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17. ZÁVĚREČNÁ KONTROLA DOKUMENTU 

Na závěr je nutné celou práci podrobně pročíst a odstranit překlepy, gramatické chyby a stylis-

ticky nevhodné obraty, které v textu zbyly. Zejména pozor na shodu přísudku s podmětem, ne-

boť na tyto chyby MS Word neupozorní. Ideální je, aby práci přečetla jiná osoba, autor práce 

už je do textu často tak zainteresován, že tyto chyby již nevidí.  

Je vhodné zkontrolovat zda: 

- nadpis nezačíná na konci strany 

- tabulky nejsou rozdělené na více stran 

- na konci řádku nezůstávají jedno-hláskové předložky, akademický titul s pokračováním 

jména na dalším řádku, vícemístná čísla, měrné jednotky oddělené od čísla, procenta a 

další znaky, které je nutné uvést přímo k sobě  

Po všech úpravách je nutné znovu aktualizovat vygenerovaný obsah, seznam tabulek, grafů 

a obrázků, aby seděla čísla stran. Je nutné zkontrolovat veškeré zdroje, které jsou v textu 

uvedeny, jsou také uvedeny v seznamu literatury. Toto je stvrzeno v úvodní části čestným 

prohlášením, proto je nutné opravdu každý zdroj zvlášť zkontrolovat.  

Před samotným tiskem je nutné práci uložit do PDF a ještě jednou zkontrolovat. Nedopo-

ručuje se tisknout z Wordu, neboť při zobrazení na jiném PC či jiné tiskárně s odlišným 

ovladačem hrozí, že dojde k rozhození textu a přeformátování.  
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18. ODEVZDÁNÍ PRÁCE 

Závěrečná práce se odevzdává v elektronické verzi, která se nahrává do systému InSIS. Je 

možné zvlášť vložit práci a zvlášť přílohy, ale pokud jsou přílohy pouze na pár stran, mohou se 

nahrát přímo s hlavní prací jako její součást. Dále se do systému vkládá abstrakt v české a an-

glické verzi spolu s klíčovými slovy. Je nutné potvrdit závěrečné odevzdání práce, poté, co 

je práce vložena do systému. Nedoporučuje se nechávat odevzdání práce na poslední chvíli, 

aby nedošlo k problémům se serverem či připojením internetu apod. Samotný tisk může být 

proveden oboustranně.  

Jeden výtisk závěrečné práce v pevné vazbě, která se musí naprosto shodovat s odevzdanou 

elektronickou verzí, se odevzdává na sekretariát KCR. Pokud vedoucí práce, oponent, ani čle-

nové komise neprojeví zájem si výtisk ponechat, bude tištěná verze studentům při obhajobách 

vrácena.  

Termíny odevzdání závěrečných prací je nutné sledovat na stránkách katedry. Výtisk se ode-

vzdává na sekretariátu katedry v úředních hodinách nejpozději ve stanoveném termínu.      

Dřívější odevzdání práce je možné. Pozdější odevzdání není možné akceptovat, je doporučeno 

si tedy již s dostatečným předstihem objednat vazbu a případný tisk závěrečné práce.  
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19. POSUDKY VEDOUCÍHO A OPONENTA 

Vedoucím bakalářské/diplomové práce je akademický pracovník Katedry cestovního ruchu, 

oponentem je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který nemusí být z Katedry cestovního  ruchu. 

Oponenta určuje a zadává do systému vedoucí bakalářské/diplomové práce, ale může ho určit 

na návrh studenta. Obhajoba práce probíhá na Katedře cestovního ruchu VŠE v Praze v termí-

nech vypsaných v InSIS. Vedoucí ani oponent bakalářské/diplomové práce nemusí být obha-

jobě přítomni.  

Posudky vkládá vedoucí i oponent do systému InSIS nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou 

závěrečné práce studenta. Spolu se známkami udělenými k jednotlivým kritériím hodnocení je 

vložen i průvodní text a doplňující otázky k obhajobě.  

20. OBHAJOBA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Obhajoba závěrečné práce probíhá před tříčlennou komisí cca 10 až 20 minut. Studentům je 

doporučeno připravit si krátkou prezentaci (není povinné), která bude obsahovat zdůvodnění 

výběru tématu, cíl práce, použitou metodologii, hlavní závěry a otázky z obou posudků + při-

pravené odpovědi.  
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21. KRITÉRIA HODNOCENÍ PRÁCE 

 

- splnění cíle práce 

o zda byl cíl stanoven rozumně a nakolik byl splněn 

- logická stavba práce 

o vyvážená struktura a proporce kapitol, návaznost textu, adekvátnost k tématu 

a cíli práce 

- práce s literaturou a citace 

o použití relevantních zdrojů 

o využití informací ze zdrojů 

o citace – označení, identifikační údaje podle normy 

- adekvátnost použitých metod 

o zvolené metody jsou relevantní a vedou k dosažení cíle práce 

- hloubka analýzy ve vztahu k tématu 

o rozsah zpracovávaných dat 

o přiměřeně náročné zpracování dat 

- vlastní přístup k řešení 

o zda autor pracoval samostatně (vlastní šetření a zpracování dat) 

- formální úprava práce 

o vzhled práce, jednotný styl úpravy textu, číslování kapitol, vzhled a označení 

tabulek, grafů, obrázků apod. 

- jazyková a stylistická úprava práce 

o práce bez gramatických chyb, překlepů, syntax, odborný styl 
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22. SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ DP/BP 

Výjimečně zdařilé závěrečné práce mohou být zaslány do soutěží VŠE či jiných institucí. Před-

pokladem je, že práce splňuje podmínky soutěže a je udělen souhlas se zasláním práce do sou-

těže od studenta, vedoucího práce a vedoucí KCR. 

Příklady soutěží 

- ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce) – vyhlašováno FMV 

- Soutěž o nejlepší práci vyhlašovaná AHR 

- Cena Josefa Hlávky pro autory bakalářských a diplomových prací 

- Soutěž o nejlepší diplomovou práci, týkající se evropských záležitostí vyhlašovaná Za-

stoupením Evropské komise v Praze s Centrem evropských studií VŠE  
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23. DOPORUČENÉ ZDROJE 

 

1) Opatření děkana FMV č. 7/2019 ke kvalifikačním pracím na FMV VŠE v Praze 

2) ČSN ISO 690. Dokumentace. Bibliografické citace: obsah forma a struktura = Docu-

mentation. Bibliographic references. Content, form and structure = Documentation. Ré-

férences bibliographiques. Contenu, form et structure = Dokumentation. Biblio-

graphische Angaben. Inhalt, Form und Struktur. 2. vyd. Praha: Český normalizační in-

stitut, 1996. 31 s. 

3) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - pravidla pro bibliografické odkazy a citace 

informačních zdrojů: česká technická norma. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. 

4) SYNEK, Miloslav, SEDLÁČKOVÁ, Helena a VÁVROVÁ, Hana. Jak psát bakalářské, 

diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 

57 s. ISBN 978-80-245-1212-9. 

5) ŠUAER, Petr, BURYAN, Šimon, KOLÍNSKÝ, Ondřej. Udržitelný rozvoj a cestovní 

ruch. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. 48 s. 
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Příloha č. I. Praktické ukázky citací  

(Knihovna VŠE, 2019): 

Kniha 

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přeložil Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 

Velká řada, sv. 27. ISBN 80-7198-173-7. 

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Marketing: an introduction. 4th ed. Upper Saddle 

River: Prentice-Hall International, 1997. ISBN 0-13-263120-2. 

COOKE, Philip, DE LAURENTIS, Carla, TÖDTLING, Franz a TRIPPL, Michaela. Regional 

knowledge economies: markets, clusters and innovation . Cheltenham (UK): Edward Elgar, 

2007. New Horizons In Regional Science. ISBN 978-1-84542-529-6. 

COOKE, Philip et al. Regional knowledge economies: markets, clusters and innovation. 

Cheltenham (UK): Edward Elgar, 2007. New Horizons In Regional Science. ISBN 978-1-

84542-529-6. 

E-kniha 

RUBINSTEIN, Ariel. Economic fables [e-kniha]. Cambridge (UK): Open Book Publishers, 

2012 [vid. 2013-10-25]. ISBN 978-1-906924-79-9. Dostupné z: http://www.openbook-

publishers.com/reader/136 

ABBING, Hans. Why are Artists poor?: the exceptional economy of the arts  [online]. Am-

sterdam: Amesterdam University Press, ©2002 [vid. 2013-10-25]. ISBN 90-5356-565-5. Do-

stupné z: www.doabooks.org/doab?func=fulltext&rid=12928 

WATTS, Frank B. Configuration management metrics: product life cycle and engineering 

documentation control process measurement and improvement  [online]. Oxford: Elsevier, 

©2010 [vid. 2012-06-05]. ISBN 978-0-08-096445-4. Dostupné z: http://www.sciencedi-

rect.com/science/book/9780080964454 

ASHBY, M. F. a JOHNSON, K. Materials and design: the art and science of material se-

lection in product design [online]. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010 [cit. 2012-
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05-29]. ISBN 978-1-85617-497-8. Dostupné z: http://www.sciencedi-

rect.com/science/book/9781856174978 

 

Digitalizovaná kniha 

DUARTE, Nancy. Slide:ology: the art and science of creating great presentations . Sebasto-

pol: O’Reilly Media, ©2008. ISBN 978-0-596-52234-6. Dostupné také z: http://proquest.safa-

ribooksonline.com/book/office-and-productivity-applications/9780596522346 

Vícesvazkové dílo 

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo 

a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. Dějiny českých zemí. ISBN 

80-7277-031-4. 

Část knihy nebo kapitola v knize 

NISHIJIMA, Marislei, Flavia Mori SARTI a Regina Célia CATI, 2019. The Underlying Causes 

of Brazilian Corruption. In: Robert I. ROTBERG, ed. Corruption in Latin America: How Poli-

ticians and Corporations Steal from Citizens[online]. Cham: Springer International Publishing, 

s. 29–56 [vid. 2019-03-19]. ISBN 978-3-319-94057-1. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-

94057-1_2 

FRIED, Jason a HANSSON, David Heinemeier. Prodávejte vedlejší produkty. In: Restart: prů-

vodce podnikatelským minimalismem . Brno: Jan Melvin, 2010, s. 102-103. Žádná velká věda. 

ISBN 978-80-87270-04-2. 

Časopis jako celek 

Prague Economic Papers: quarterly journal of economic theory and policy  [online]. Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 1992- 

[vid. 2013-10-25]. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://www.vse.cz/pep/ 

Číslo časopisu 

Psychologie dnes. Praha: Portál, 2012, 15(10). ISSN  1212-9607. 
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Článek v časopise 

MENKHOFF, Lukas a TAYLOR, Mark P. The Obstinate passion of foreign exchange profes-

sionals: technical analysis. Journal of Economic Literature. December 2007, vol. 45, no. 4, s. 

936-972. ISSN 0022-0515. 

MENKHOFF, Lukas a TAYLOR, Mark P. The Obstinate passion of foreign exchange profes-

sionals: technical analysis. Journal of Economic Literature. December 2007, 45(4), 936-972. 

ISSN 0022-0515. 
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rature. September 2010, vol. 48, no. 3, s. 603-641. ISSN 0022-0515. DOI: 
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Článek v elektronickém časopise 
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č. 7 [vid. 2013-10-31]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/node/7984 

GOMES, Orlando. Spatiotemporal inflation dynamics in response to a monetary policy shock. 

Economics and business letters [online]. 2013, vol. 2, no. 2, s. 54-65 [vid. 2013-10-30]. ISSN 

2254-4380. Dostupné z: http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/article/ 

view/9897/9682 

Článek v časopise dostupný přes dtb 

MENKHOFF, Lukas a TAYLOR, Mark P. The Obstinate passion of foreign exchange profes-

sionals: technical analysis. Journal of Economic Literature [online]. December 2007, 45(4), 

936-972 [vid. 2013-10-02]. ISSN 0022-0515. Dostupné prostřednictvím JSTOR z: 

http://www.jstor.org/stable/27646888 

ZHU, Yanmei, Xinhua WITTMANN a Mike PENG. Institution-based barriers to innovation in 

SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management  [online]. 2012, vol. 29, no. 4, s. 1131-

1142 [vid. 2013-10-30]. ISSN 0217-4561. DOI: 10.1007/s10490-011-9263-7. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/1140922040?accountid=17203 
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Článek, který vyšel nejdříve on-line 

KOCK, Carl J., SANTALÓ, Juan a DIESTRE, Luis. Corporate Governance and the Environ-

ment: What Type of Governance Creates Greener Companies?. Journal of Management Stu-

dies [online]. Article first published online 17 March 2011 [vid. 2012-01-16]. ISSN 1467-6486. 

Dostupné z: doi: 10.1111/j.1467-6486.2010.00993.x 

Working Paper dostupný přes SSRN 

SALZMAN, Astrid Juliane. The Integration of Sustainability into the theory and practise of 

finance: an overview of the state of the art and outline of future developments. Journal of 

Business Economics [online]. April 15, 2013, vol. 83, iss. 6, s. 555-576 [vid. 2013-10-25]. 

ISSN 1861-8928. DOI: 10.1007/s11573-013-0667-3. Dostupné prostřednictvím SRRN z: 

http://ssrn.com/abstract=2344247 

Working Paper z CERGE-EI 

Elektronický zdroj 

STANKOV, Petar. Firm size, market, liberalization and growth  [online]. Prague: CERGE-

EI, 2013 [vid. 2013-11-01]. Working Paper Series, 485. ISBN 978-80-7343-289-8. ISSN 1211-

3298. Dostupné z: http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp485.pdf 

Zdroj existující v tištěné i elektronické verzi 

JANDA, Karel. Credit rationing and public support of commercial credit. Prague: CERGE-EI, 

2011. Working paper series, 436. ISBN 978-80-7343-237-9. Dostupný také z: 

http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp436.pdf 

Sborník 

QUINN, Michael S., Len BROBERG a Wayne A. FREIMUND, eds. Parks, peace, and part-

nership global initiatives in transboundary conservation  [online]. Calgary: University of Cal-

gary Press, 2012 [vid. 2013-10-25]. Energy, ecology, and the environment series (Online), no. 

4. ISBN 978-1552386439. ISSN 1919-7144. Dostupné z: http://www.deslibris.ca/ID/444836 
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Příspěvek ve sborníku 

Příspěvek ve sborníku – tištěný 

KRÁMSKÁ, L. Zjišťování premorbidního intelektu v psychologii. In: KRÁMSKÝ, D., ed. Ko-

gnitivní věda dnes a zítra. Liberec: Bor, 2009, s. 127–138. CogniSci. ISBN 978-80-86807-55-

3. 

Příspěvek ve sborníku – tištěný, rovněž dostupný prostřednictvím databáze 

TANKOYEU, Ivan, PANIAGUA, Javier, STÖTTINGER, Julian a GIUNCHIGLIA, Fausto. 

Event detection and scene attraction by very simple contextual cues. In: J-MRE ’11 Procee-

dings of the 2011 joint ACM workshop on Modeling and representing events: November 30, 

2011, Scottsdale, Arizona, USA. New York (USA): ACM, 2011, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-

0996-7. Dostupné z: doi: 10.1145/2072508.2072510 

Příspěvek v on-line sborníku 

TANKOYEU, Ivan, PANIAGUA, Javier, STÖTTINGER, Julian a GIUNCHIGLIA, Fausto. 

Event detection and scene attraction by very simple contextual cues. In: J-MRE ’11 Procee-

dings of the 2011 joint ACM workshop on Modeling and representing events: November 30, 

2011, Scottsdale, Arizona, USA [online]. New York (USA): ACM, 2011, s. 1-6 [vid. 2012-02-

17]. ISBN 978-1-4503-0996-7. Dostupné z: doi: 10.1145/2072508.2072510 

SCHUMANN, René. Engineering Coordination: Selection of Coordination Mechanisms. In: 

Francien DECHESNE, Hiromitsu HATTORI, Adriaan ter MORS, Jose Miguel SUCH, Danny 

WEYNS a Frank DIGNUM, eds. Advanced Agent Technology [online]. Berlin: Springer, 

2012, Lecture Notes in Computer Science, 7068, s. 164–186 [vid. 23. říjen 2013]. ISBN 978-

3-642-27215-8. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27216-5_12 

Kapitola v knize z OECD iLibrary 

OECD. Argentina. In: Review of fisheries in OECD countries 2009: policies and summary 

statistics [Paris]: OECD, 2010, s. 377–387. ISBN 978-9264079755. Dostupné také z: doi: 

10.1787/rev_fish_pol-2009-31-en 
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OECD. Exploring data-driven innovation as a new source of growth: mapping the policy issues 

raised by „big data“. In: Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation 

[online]. [Paris]: OECD, 2013, s. 319-356 [vid. 2013-11-01]. Dostupné z: doi: 

10.1787/9789264193307-12-en 

Statistická data z OECD iLibrary 

OECD. Economic Outlook No 90 – December 2011 – OECD Annual Projections In: 

OECD.Stat [online]. Data last updated 28 November 2011 [vid. 2012-08-31]. ISSN 2074-4390. 

Dostupné z: doi: 10.1787/data-00285-en 

OECD. Monthly monetary and financial statistics (MEI): Monetary aggregates – Broad Money 
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