Pokyny pro zpracování BP - Optometrie
1. Rozsah a požadavky


25 – 35 normostran, tzn. 45.000 – 63.000 znaků včetně mezer



Formát A4 (tisk pouze na 1 stranu listu)



Velikost písma – 12 (nejčastěji Times New Roman)



Řádkování – 1,5



Okraje – levý okraj 3,5 cm, ostatní 2,5 cm



Zarovnání – do bloku

2. Koncepce
Bakalářská práce by měla být zaměřena na shrnutí a zhodnocení současného stavu dané
problematiky na základě provedené rešerše odborných zdrojů, pokud vedoucí práce neurčí
jinak.
Bakalářskou práci postupně tvoří titulní strana (doporučený vzor viz Příloha 1), prohlášení
o samostatném zpracování práce a citaci převzatých výsledků (viz Příloha 2), obsah, úvod,
text práce, závěr a seznam použitých zdrojů, popř. přílohy.
Úvod práce (nečísluje se)
- vysvětlit, o čem je práce a „proč by ji měl čtenář číst“
- představení tématu, charakter práce
- motivace
- formulovat cíl (záměr) práce, popř. metodiku
- nastínit obsah
- obvykle se píše až nakonec
- délka minimálně 1.350 znaků včetně mezer
Závěr práce (nečísluje se)
- shrnutí obsahu jednotlivých kapitol
- zhodnocení významu a přínosu práce

3. Ostatní doporučení
Student zpracovává svou písemnou práci samostatně!
a) Struktura práce
- jasná a logická
- návaznost a vyváženost jednotlivých kapitol
- dbát na rozlišení vlastních a převzatých výsledků
- u přímé i nepřímé citace (parafráze) uvést vždy odkaz na zdroj informace
- přímé citace uvádět v uvozovkách
- odkazy uvádět v hranatých závorkách [x]
b) Užívání správné terminologie
- psát spisovnou češtinou, zvláště pak bez hrubých gramatických a stylistických chyb

c) Dobrá grafická úprava
- jednotná grafická úprava
- grafickou prezentaci (grafy, schémata, tabulky, obrázky atd.) pokud možno vytvářet
vlastními silami
- v případě převzatých grafik uvést odkaz na zdroj
- grafická prezentace obvykle zarovnána na střed stránky
- obrázky, tabulky a grafy mají své číslo a označení (např.: Obr. 2 Schéma oftalmoskopu)
d) Práce s odbornou literaturou
- užití české i cizojazyčné literatury
- využívat informace a aktivně s nimi pracovat
- nepřípustné pasivní přebírání rozsáhlých částí textu
4. Odkazy na zdroje a citace zdrojů
- viz dokument „Požadavky na citace a odkazování literatury pro bakalářské a diplomové
práce“.

5. Odevzdání písemné práce
- přední strana desek obsahuje název univerzity, název fakulty, označení typu práce
(Bakalářská práce), jméno a příjmení, rok předložení BP k obhajobě
- termín odevzdání práce se obvykle datuje přibližně do poloviny května, konkrétní datum
stanoví sekretariát Katedry optiky
- bližší informace o počtu odevzdaných prací, elektronické verzi práce atp. viz informace
v systému STAG

