
DOPORUČENÁ ÚPRAVA RUKOPISU RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 

                                                             

 

A. FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE 
 

 

Rozsah 
 

Rigorózní práce má rozsah 80-100 stran normovaného textu tj. asi 150 000 znaků, z toho 

přibližně jedna třetina až polovina teoretická část a jedna polovina až dvě třetiny praktická 

část. Do rozsahu práce se započítávají všechny kapitoly a části Úvod a Závěr. Dodržení 

rozsahu rigorózní práce (minimální a maximální) je základní podmínkou pro její přijetí 

k obhajobě. 

 

 

Písmo, řádkování, okraje 
 

V celé práci používat písmo Times New Roman.  

Velikost písma je odlišná: 

 standardní text – velikost 12 pt. 

 hlavní nadpisy – velikost 14 pt. tučné a všechna písmena jsou velká 

 podnadpisy první úrovně – velikost 14 pt. tučné a pouze první písmeno je velké 

 podnadpisy druhé úrovně – velikost 12 pt. tučné a pouze první písmeno je velké 

 podnadpisy třetí úrovně – velikost 12 pt. obyčejné a pouze první písmeno je velké 

Poznámky pod čarou vkládáme funkcí vložit – poznámka pod čarou. Velikost písma 

poznámky pod čarou je 10 pt. 

Nastavení horního, dolního a pravého okraje 2,5 cm a levého okraje na velikost 4 cm. 

Záhlaví a zápatí má velikost 1,25 cm. 

Řádkování textu v celé práci nastavit na 1,5 řádku, mezery před a za (např. nadpisy) na 6 pt.  

Zarovnání textu je do bloku. 

Nadpisy se nepodtrhávají, nepodtrhává se ani v textu (podtržení znamená internetový 

odkaz). Autor může využít různá zvýraznění textu – tučné písmo, kurzíva, tučná kurzíva.  

 

 

Číslování kapitol a oddílů 
 

Hlavní kapitoly, oddíly a pododdíly se číslují arabskými číslicemi. Čísluje se pouze text práce 

tj. od první po poslední kapitolu včetně. Ostatní nadpisy a položky (obsah, úvod, závěr, 

bibliografické zdroje, seznam příloh atd.) se nečíslují. Velikost písma těchto nadpisů je stejná 

jako velikost písma hlavních kapitol (14 pt. velké tučné). Každá kapitola se může dělit na více 

oddílů. Mezi číslice označující oddíly různých úrovní se dává tečka (tečka se nedává nikdy na 

konci čísla kapitoly a oddílu). Tečku nedáváme ani za název kapitoly a oddílu. 
 

Příklad
1
:  

                                                 
1 modrým písmem jsou vyznačeny upřesňující poznámky a příklady 
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2 PÉČE O SENIORY (14 pt. velké tučné) 

 

2.1 Péče o starého člověka v historii (14 pt. malé tučné) 

text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

2.1.1 Služby pro seniory  (12 pt. malé tučné) 

text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

2.1.1.1 Zdravotní služby pro seniory (12 pt. malé obyčejné) 

text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

 

Číslování tabulek a obrázků 
 

Tabulky a obrázky (např. grafy, schémata a fotografie) číslujeme samostatně od první tabulky 

v práci po poslední a od prvního obrázku po poslední. Číslo a název tabulky je nad tabulkou, 

číslo a název obrázku je pod obrázkem. Velikost písma nadpisu tabulek a obrázků je 10 pt. Ke 

všem tabulkám a obrázkům musí být v textu odkazy nebo komentáře. U tabulek a obrázků 

převzatých z jiných publikací či prací je nutné vždy důsledně citovat zdroj. 

 

Příklady: 

 

Tab. 6 Spokojenost pacientů – průměrná skóre faktorů2  

      Karviná Orlová celý soubor 

Faktory     počet průměr SD počet průměr SD počet průměr SD 

F1 technické/racionální  255 3,65 0,51 252 3,63 0,61 507 3,64 0,56 

F2 informace  254 3,55 0,52 252 3,54 0,59 506 3,55 0,56 

F3 interakce a podpora  255 3,58 0,52 252 3,56 0,61 507 3,57 0,57 

SD – směrodatná odchylka, průměr – průměrné hodnoty skóre 

                         

       Obr. 3 Pacientka se systémovou formou juvenilní idiopatické artritidy (Novotná, 2002, s. 52)
3 

                                                 
2 zkratky použité v tabulce upřesňuje legenda pod tabulkou (písmo kurzíva, velikost 9-10 pt, řádkování 1) 
3 odkaz na převzatý obrázek autorky Novotné 
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                            Graf 8 Faktory vyvolávající bolest 
 
 

Číslování stránek 
 

Strany číslujeme až od Úvodu a první uvedené číslo zahrnuje také všechny předcházející 

strany. Úvodní strany (titul, abstrakty, prohlášení, obsah) nečíslujeme, ale započítáváme. 

Například, pokud se Úvod nachází na šestém listu (stránce) práce, bude prvním viditelným 

číslem strany 6. Číslování umístíme do pravého dolního rohu nebo dole uprostřed.  

 

 

Práce s textem 
 

Interpunkce 

 čárka, středník, tečka, dvojtečka, otazník, vykřičník (přisazují se k předchozímu textu 

těsně bez mezer a za nimi následuje mezera)  

 uvozovky (přisazují se těsně k uvozovanému textu)  

 závorky (přisazují se těsně k uzavřenému textu)  

 pomlčka (odděluje se z obou stran mezerou) např. ošetřovatelství – ošetřovatelská péče  

 spojovník (přisazuje se z obou stran těsně) např. česko-anglický slovník   

 lomítko (přisazuje se z obou stran těsně)  

 matematická znaménka:  

      minus – (ve stejné výši jako + není to pomlčka), krát × (levý Alt + 0215)   

 

Datum 

 20. 1. 2003  

 20. ledna 2003  

 20. leden 2003  

 v letech 2002-03  

 školní rok 2002/03  

 

Čísla 

 25 376,918  

 5krát nebo pětkrát 

 5°C 

 15 cm 
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 10 % (s mezerou) = deset procent4 

 10% (bez mezery) = desetiprocentní  
 

Odstavce lze zvýraznit:  
1. odsazením prvního řádku přibližně o 1 cm (cca 5-8 úhozů), bez mezery mezi 

jednotlivými odstavci – první odstavec textu nemá být (na rozdíl od ostatních 

odstavců) odsazen první řádek tabelátorem 

 

          nebo 

 

2. zarovnáváním do bloku – mezerou mezi jednotlivými myšlenkovými odstavci bez 

odsazení   

 

Odstavec slouží k vyznačení skupiny myšlenek, resp. rozvinuté jedné myšlenky, proto 

skupina odstavců (s odsazením prvního řádku) může být při významnějším tématickém 

posunu oddělena od jiné takové samostatné skupiny prázdným řádkem. V práci lze použít jen 

jednu verzi zvýraznění odstavců. 

 

 

 

B. OBSAHOVÁ A STRUKTURÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE 
 

 

Desky   
 

 pevná černá vazba se zlatým písmem na titulky  

 název vysoké školy 

 označení druhu práce 

 jméno a příjmení autora  

 rok zpracování práce (viz přílohy) 

 

 

Titulní strana 
 

 titulní list v české a anglické verzi 

 název vysoké školy, fakulty a katedry (ústavu), na které byla práce zpracována 

 název a druh práce 

 autor práce  

 rok zpracování práce (viz přílohy) 

Titul práce by měl být přesný, výstižný a jednoznačný s vymezením věcného obsahu, neměl 

by být příliš obecný a široký (např. Stáří). Pro obsahové zpřesnění nebo označení druhu či 

poslání práce je možné hlavní titul doplnit podtitulem. 

 

 

 

 

                                                 
4 počty osob (např. respondenti) v relativních hodnotách (%) se vyjádřují pouze celými čísly (např. 60 % nikoliv 59,51 %)  
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Abstrakt a Abstract  (česky a anglicky) 
 

Abstrakt (obsahová charakteristika dokumentu) je stručný obsah odborného textu bakalářské 

nebo diplomové práce uvedený v českém jazyce a v anglickém jazyce (na nové stránce). 

U kvantitativního šetření se doporučuje používat strukturovanou formu abstraktu (cíl, 

metodika, výsledky, závěr, klíčová slova). Stručné a výstižné shrnutí zásadních myšlenek 

a závěrů práce je krátkým shrnutím celé práce v rozsahu 150–250 slov. Klíčová slova 

obsahují přibližně 5–8 hesel.  

 

 

Prohlášení  
 

 v dolní části samostatného listu papíru   

 prohlášení autora o samostatném vypracování díla 

 vždy uvádět datum a vlastnoruční podpis autora  
 

 

Obsah 
 

 heslovitě uvádět jednotlivé části práce (kapitoly a oddíly) 

 celkové třídění práce – hierarchicky 

 číslují se pouze organické části práce – tj. pouze od první do poslední kapitoly   

 kapitoly a oddíly označit pomocí čísel desetinného třídění (1; 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 

atd.) 

 ke kapitolám a oddílům uvádět přesně odpovídající čísla stránek  
 

 

Úvod 
 

 seznámení s řešenou problematikou 

 vymezení hlavního cíle a dílčích cílů celé práce
5
 

 hlavní řešený problém 

 zdůvodnění volby tématu 

 osobní vztah autora k problému 

 přínos pro praxi 

 další důležité informace před čtením vlastního textu práce 
 

 

Vlastní text práce 
 

Tato část by měla obsahovat srovnání různých přístupů a jejich zhodnocení. Má být originální 

a představovat schopnost samostatné vědecké práce diplomanta. 

 

Teoretická část práce 

 

Základní struktura teoretické části obou typů prací (teoreticky i prakticky zaměřené) je stejná:  

                                                 
5 definování cílů práce je povinnou položkou Úvodu  
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 uvedení do problematiky 

 rozbor problematiky  

 shrnutí a zhodnocení 

(charakteristika současného stavu řešeného problému, pochopení problematiky v širších 

souvislostech, teoretická a odborná východiska, kritické posouzení publikovaných výsledků 

výzkumů, utřídění základních požadavků, vymezení základních pojmů) 

 

Problematika analyzovaná v teoretické části má zahrnout všechny komponenty obsažené 

v daném tématu. Například u tématu „Kvalita života seniorů v domácí péči“ by v teoretické 

části měly být kapitoly věnované problematice kvality života, dále starým lidem-klientům 

domácí péče a nakonec specifickým charakteristikám kvality života seniorů.  

 

 

Způsob citování v textu (metoda uvádění roku publikace)  

 

V textu za parafrází nebo za přímou citací uvedeme v závorce jméno autora, rok vydání 

a strany, na kterých se citovaný nebo parafrázovaný text nachází (Nováková 2007, s. 25). Jiné 

možnosti: 

…podle Novákové (2007, s. 25) se jedná o … 

…někteří autoři (Hladil 1999, s. 41; Nováková 2007, s. 25) se zmiňují o tom, že…  

…proces je série činností vykonávaná sestrou... (Kvapilová et al. 1995, s. 121) 

„Komunita je souhrn osob, které žijí v …“. (Encyklopedický slovník 2002, s. 52)  

…při dlouhém názvu díla bez autorů citujeme takto… (WHO checklist for … 2005, s. 8)  

… přijímací zkoušky organizuje vysoká škola podle… (Zákon 111/1998, s. 10) 

Odkazujeme-li komplexně na webovou stránku nebo databázi, které nejsou článkem (nemají 

autora a/nebo název textu), použijeme tento způsob citování: 

…Cochrane collaboration se zabývá tvorbou systematických přehledů (www.cochrane.org). 

Odkazujeme-li na text na web stránkách, použijeme výše uvedené způsoby citování. 

 

Citace v textu musí být v celé práci jednotné – je nutné používat jen jednu metodu citování 

v textu tj. harvardský styl (příjmení autora rok, strana). Citace v textu klademe, jakmile je 

zmíněn poznatek uvedený v nějakém článku/monografii (nejpozději na konci věty).   

 

 

a. Empiricky zaměřená práce - praktická část  

 

Na teoretickou část práce zpravidla navazuje praktická a společně musí tvořit z hlediska 

obsahu jeden celek. Uvádějí-li se v práci hypotézy, musí být statisticky verifikované. 

Rigorózní práce vyžaduje větší rozsah zkoumaného souboru, podrobnější analýzu, 

vypracovanější návrhy a opatření pro praxi. 

 

b. Teoreticky zaměřená práce 

 

Pro text teoreticky zaměřené práce je doporučována tato struktura:   

 

Úvod do problematiky 
Úvod do problematiky představuje zpracovávané téma nebo problém, zdůvodnění volby 

tématu (případně výzkumné otázky) a má vytvářet vztah se současnou teoretickou diskuzí 

nebo aktuální problematikou v praktické sféře. Při zpracování se odvoláváme na základní 

bibliografické prameny. Úvod by měl pomocí podkapitol zodpovědět pět základních aspektů: 
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1.  Zdůvodnění tématu (proč je téma vůbec důležité?) 

2. Výzkumnou otázku nebo specifikaci problému (jaké otázky bude práce řešit? jaké je 

specifické určení tématu nebo problému?) 

3. Kontext problému (přehled literatury o dosavadním stavu výzkumu a znalostí v dané 

oblasti) 

4.  Jak se bude postupovat (jakých metod se využije při řešení otázek?) 

5. Jaká bude organizace hlavní části práce (stručný popis organizace a obsahu jednotlivých 

kapitol). 

 

Hlavní část (kapitoly a podkapitoly) 

Hlavní část je organizována do vhodně zvolených podkapitol se zpracováním jednotlivých 

částí úkolu. Doporučuje se nejdříve jasně popsat základní body práce (problémy, otázky, 

teorie apod.) a teprve pak se propracovávat k jednotlivým subproblémům. Obrácená cesta od 

zvláštního k obecnému se nedoporučuje. Tato část také obsahuje zpracovaný přehled 

literatury o dosavadním stavu bádání. Celé zpracování je vedeno vůdčí představou, která byla 

sdělena v úvodu. Téma a řešené problémy mají být zasazeny do kontextu současné vědecké 

diskuze nebo problémů praxe. Proto se také na vhodném místě uvádí přehled definic a pojmů 

a ohraničení k jiným příbuzným tématům a pojmům.  

 

Závěry práce 
V závěrečné kapitole se provede stručný přehled výsledků práce (a odpovědí na výzkumné 

otázky, které byly položeny v úvodu). Zcela nakonec ve zvláštní kapitolce se student 

vyjadřuje k možnostem dalšího průzkumu (výzkumu) nebo uplatnění výsledků a uvádí osobní 

poznámky. 

 

 

Závěr 
 

 obecné zhodnocení výsledků vzhledem k vytčeným cílům  

 širší pohled na problematiku 

 praktický přínos (není-li již uvedeno v diskuzi) 

 podněty pro další zkoumání (není-li již uvedeno v diskuzi) 

 

 

Seznam zkratek 
 

V případě, že v práci používáme více než 5-6 zkratek, uvádíme jejich plné vysvětlení na 

samostatné stránce pod názvem SEZNAM ZKRATEK, která je zařazena za Závěrem.  

IM – infarkt myokardu 

IIT – intenzifikovaný inzulínový režim 

TS – teorie sebepéče 

Při sporadickém výskytu zkratek se doporučuje přímo v textu tento postup: …studenti 

vysokých škol (dále jen VŠ) mají nárok… 
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Seznam grafů (tabulek) 
 

Použije-li student větší množství grafů a tabulek, je vhodné zařadit na samostatnou stranu 

umístěnou před bibliografické zdroje SEZNAM GRAFŮ (případně SEZNAM TABULEK) 

se stránkováním jednotlivých objektů.  

 

 

Bibliografické zdroje ve vysokoškolské kvalifikační práci 
 

Práce musí splňovat mezinárodně uznávané formální a citační kritéria a zásady odkazování na 

primární a sekundární literaturu. V seznamu bibliografických odkazů uvádíme všechny 

odkazy na literaturu, kterou jsme použili v teoretické a praktické části. Rigorózní práce by 

měla obsahovat minimálně pět zdrojů v cizím jazyce (anglický, německý). Odkazy 

zařazujeme podle abecedy a nečíslujeme je. Seznam bibliografických odkazů zarovnáváme 

vlevo, aby nevznikaly případné mezery v bibliografických záznamech. 

 

 

Techniky citování - strukturování bibliografických záznamů v závěru práce  

 

 Kniha – monografie 
 

Jeden autor: 

KOUTECKÝ, J. Funkční komunikace. 2. aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 158 

s.  ISBN 0-321-37308-5. 
 

Dva autoři: 

SPERBER, D., WILSON, D. Relevance. 1
st
 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1995. 385 s.  ISBN 0-631-19878-4. 
 

Tři autoři: 

DUŠKOVÁ, L., BUBENÍKOVÁ, L., CAHA, J. Stručná mluvnice angličtiny. 6. přeprac. vyd. 

Praha: Academia, 1991. 332 s.  ISBN 80-200-0383-5. 
 

Více než tři autoři:  

MEŠKO, D. et al. Akademická příručka. 1. vyd. Martin: Osveta, 2006. 256 s. ISBN 80-8063-

219-7. 
 

Bez autora: 

Lumen gentium: věroučná konstituce o církvi. Překlad z latiny Jindra Hubková. Praha: 

Scriptum, 1992. 71 s. ISBN 80-85528-07-X. 

 

 Část knihy – záznam kapitoly  
    
TOMAN, M., KREJČÍ, J. Veterinární imunologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 

[Kap.] IV., Imunita proti infekci, s. 153-171. ISBN 80-200-0383-5.       

 

 Část knihy – záznam kapitoly jiného autora  
 

DIJK, T. Opinions and ideologies in the press. In BELL, A., GARRETT, P. Approaches to 

media discourse. 1
st
 ed. Oxford: Blackwell Publishers, 1995. s. 21-63. ISBN 80-221-0383-5.       
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 Článek, seriálová publikace 
 

HRONEK, J., SGALL, P. Sbližování spisovné a obecné češtiny. Naše řeč. 1999, roč. 82, č. 4, 

s. 184-191. ISSN 1012-8069. 
 

RATNER, D. et al. Seasonal variations in blood cholinesterase activity. Israel journal of 

medical sciences. May 1989, vol. 25, no. 5, s. 247-250. ISSN 0021-2180. 

 

 Vysokoškolské kvalifikační práce  
 

HANÁKOVÁ, J. Příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha, 1998. 123 s. Diplomová 

práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a 

knihovnictví.   
 

HLAVÁČEK, M. Nestandardní modely pro rozhodování a vyjednávání ekonomických 

subjektů týkající se ekonomických informací. Praha, 2003. 106 s. Dizertační práce (PhD). 

Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií. Dostupný také z 

WWW: <http://ies.fsv.cuni.cz/storage/work/406_hlavacek.pdf>. 

 

 Sborníky z konferencí  
 

JAROŠOVÁ, D. Ošetřovatelství založené na důkazech jako součást výuky. In BUŽGOVÁ, 

R., SIKOROVÁ, L. (ed.). Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 

Nursing diagnostics and evidence based practice II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 

26-30. ISBN  978-80-7368-499-0. 
 

NOVÁKOVÁ, D. The university students life styles. In HOUTON, V (ed.). Health tourism 

for 21
st
 century. Proceedings of 3

rd 
International Conference Health tourism for 21

st
 century. 

Opatija: INDEKS, 2000. s. 15-24.   ISBN 953-981790-0-0. 
 

 Elektronický dokument na webové stránce 
 

POSPÍŠIL, J. Příprava k tisku [online]. c1997, poslední revize 20. 1. 1998 [cit. 1999-12-05]. 

Dostupný z WWW: <http://www.ilap.com/nsn>. 

 

 Záznam webové stránky a webového sídla (citování celého webu nikoliv jedné stránky) 
 

Česká asociace sester [online]. ČAS c2008 [cit. 2010-05-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnna.cz/>. 

 

 Záznam dílčí webové stránky (citování dílčí části webového sídla odborné organizace) 
 

Česká asociace sester [online]. ČAS c2008 [cit. 2010-05-25]. Sekce a regiony. Dostupný z 

WWW: <http://www.cnna.cz/sekce-a-regiony/>. 

 

 Citace z CD-ROM (článek ve sborníku) 
 

NOVÁ, H. Elektronické informační zdroje v knihovnách České republiky. Informace na dlani 

2001 [CD-ROM]. Praha: Albertina Icome Praha, 2001 [cit. 2001-09-24].  

 

 Článek v elektronickém časopise 
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HEJNA, I. Konektivita hybridní knihovny. Ikaros [online]. Leden 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 

1999-12-31]. Dostupný z WWW: <http://ikaros._.cuni.cz>. ISSN 1082-9873. 

 

 Záznam zákona ČR zveřejněného ve svazku publikované sbírky zákonů 
 

Česko. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. Dostupný také z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf>.  
 

Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhláška č. 317 ze dne 27. července 

2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 111, s. 5654-

5674. Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb111-05.pdf>. 

 

 

 

C. PŘÍLOHY V PRÁCI 
 

Přílohami mohou být jakékoli materiály, které mají přímou souvislost s vlastní prací. 

Nepočítají se do rozsahu práce. Zpravidla se jedná o větší obrázky, tabulky, grafy nebo 

protokoly z průzkumu či výzkumu. Přílohy uvádíme v samostatné části a číslujeme je od 

jedničky (Příloha 1). Před první přílohou uvádíme na samostatné straně SEZNAM PŘÍLOH 

– seznam všech příloh se stránkováním v případě, je-li počet příloh vyšší a orientace by 

nebyla přehledná. Strany s přílohami se mohou číslovat samostatně.   
 

 

 

D. PREZENTACE PRÁCE 
 

Uchazeč má možnost připravit si k obhajobě své práce prezentaci v programu MS PowerPoint 

nebo na fólie k prezentaci pomocí zpětného projektoru. Prezentace má trvat přibližně 10-15 

minut, čemuž odpovídá přibližně 10-15 snímků. Největší a stěžejní část prezentace by měla 

tvořit praktická část práce. Na jednom obrázku se doporučuje přibližně 5–6 řádků textu, 

v jednom řádku 5–6 slov. Písmo by mělo být výrazné na kontrastním pozadí (doporučuje se 

tmavé písmo na světlém, klidném pozadí např. šedém, světle modrém, bílém). Velikost 

nadpisu maximálně 40 bodů, velikost psaného textu maximálně 30 bodů. Velikost písma je 

možno přizpůsobit obsahu a formě prezentovaného materiálu. Předdefinované animace 

a různé zvukové a pohybové efekty prezentovaných snímků nejsou doporučovány. 
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 PŘÍLOHY          
 

 

doporučená osnova – výzkumná práce (kvantitativní) 

 

 
TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD (s vymezením cíle práce) 

 

KAPITOLY TEORETICKÉ ČÁSTI (dále členěné na příslušné podkapitoly a oddíly) 

 

NÁZEV EMPIRICKÉ ČÁSTI    

 

Formulace problému  

Cíle výzkumu (k dílčím cílům musí být formulovány nulové hypotézy H0) 

Charakteristika souboru (včetně kritérií výběru) 

Metoda sběru dat 

Organizace výzkumu 

Zpracování dat (pro ověřování hypotéz musí být statistické testování) 

Výsledky 

Diskuze (včetně doporučení pro praxi, pro další výzkum) 

 

ZÁVĚR 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby; vždy žádost ke sběru dat; příp. dotazník není-li vázán svolením autora) 
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doporučená osnova – edukace jednotlivce nebo skupiny 
 

 

 

TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD (s vymezením cíle práce) 

 

KAPITOLY TEORETICKÉ ČÁSTI (dále dělené na příslušné podkapitoly a oddíly) 

 

EMPIRICKÁ ČÁST   

 

Formulace problému   

Cíl(e)  

Charakteristika souboru (včetně kritéria výběru) 

Proces edukace konkrétního klienta/pacienta 

Posouzení a sběr údajů – vstupní dotazník, rozhovor 

Vyhodnocení potřeb edukace 

Diagnostika v procesu edukace – stanovení diagnóz edukace 

Cíle edukace 

Plánování v procesu edukace 

Stanovení jednotlivých jednotek edukace 

Didaktické zásady u konkrétní prováděné edukace 

Didaktické formy edukace u konkrétní prováděné edukace 

Učební pomůcky a didaktická technika u konkrétní prováděné edukace 

Realizace edukace (stanovených jednotek edukace) 

Vyhodnocení edukace – výstupní dotazník, rozhovor (s odstupem minimálně 3 měsíců po 

provedené í edukace), záznam o realizaci edukace 

Diskuze  - včetně doporučení pro praxi  
 

ZÁVĚR  
 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 
 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 
 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby; vždy žádost ke sběru dat je-li požadována) 
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doporučená osnova - auditní šetření 

 

 

 

TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD (s vymezením cíle práce) 

 

KAPITOLY TEORETICKÉ ČÁSTI – dle zaměření práce (např. rozdělení auditu, jednotlivé typy a druhy 

auditu, manažerské funkce, ISO normy, akreditační standardy, standardizace v ošetřovatelství) 

 

EMPIRICKÁ ČÁST  - realizační fáze auditního šetření 
 

Formulace problému - uvedení do problematiky, odůvodnění výběru tématu auditního šetření 

Cíl(e)  

Dílčí cíle auditního šetření 

Charakteristika souboru – sestry, vybraný předmět auditu, vybrané pracoviště, na kterém se bude audit 

realizovat
6
 

Metoda sběru dat - rozhovor se sestrami, pozorování seste při plnění náplně standardu 

Organizace auditního šetření - vytvoření plánu realizace auditu 

Realizace auditu - zahájení auditu (cíle auditu, předmět auditu, kritéria auditu, popis rozsahu auditu), 

přezkoumání dokumentů (seznámení se s vybraným ošetřovatelským standardem a kritérii auditu, 

problémové oblasti předešlých auditů, možná spolupráce s managerem kvality daného pracoviště), 

příprava činnosti na místě (návrh auditního protokolu pro ověření auditu), provedení auditu na místě 

(informování sester o účelu šetření a následná realizace auditu), příprava závěrečné zprávy z auditu 

(předání závěrečné zprávy z auditu managementu oddělení) 

Diskuze - zhodnocení auditu, překážky a bariéry auditního šetření, komparace s proběhlými audity, 

návrh možných řešení zjištěných problémových oblastí 
 

ZÁVĚR – celková shrnutí auditního šetření 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby; vždy žádost ke sběru dat je-li požadována) 

 

 

                                                 
6 vybrané pracoviště nesmí být kmenovým pracovištěm autora 
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doporučená osnova – návrh a ověření standardu 

 

 

TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD (s vymezením cíle práce) 

 

KAPITOLY TEORETICKÉ ČÁSTI dle zaměření práce, např. definice standardu, rozdělení 

standardu, jednotlivé typy a druhy standardu, akreditační standardy, standardizace v ošetřovatelství, 

význam standardizace pro praxi, popis vybraného standardu 

 

EMPIRICKÁ ČÁST  - realizační fáze návrhu a ověření standardu 

 

Formulace problému  - uvedení do problematiky, odůvodnění výběru tématu návrhu a ověření 

standardu 

Cíl(e)  

Metoda sběru dat - rozhovor se sestrami, pozorování sester při plnění náplně standardu, komparace 

vytvořených standardů 

Návrh standardu 

Ověření standardu v praxi - v odstupu nejméně třech měsíců 

Diskuze - zhodnocení standardu, překážky a bariéry při návrhu a ověření standardu v praxi, 

komparace s již vytvořenými standardy 

 

ZÁVĚR  - celková shrnutí, ověření standardu 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby, vždy žádost ke sběru dat je-li požadována) 

 

 



 15 

doporučená osnova – výzkumná kazuistika 

 

 

 

TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD  (s vymezením cíle práce) 

 

KAPITOLY TEORETICKÉ ČÁSTI - podle vybraného problému 

 

EMPIRICKÁ ČÁST   

 

Formulace problému - výběr problému a stanovení cíle 

Cíl(e) 

Metodika  - zdůvodnění výběru metodiky, popis struktury kazuistiky 

Charakteristika případu - výběr případ, způsob získávání informací 

Anamnéza - popis situace před samotným průběhem případu 

Katamnéza - popis průběhu případu, možno doplnit citace a výroky zkoumané osoby, musí zachovat 

logickou a časovou posloupnost 

Analýza a interpretace - rozbor případu 

Diskuse - zhodnocení kazuistiky, vyvození důsledků a návrh řešení zjištěných problémů, konfrontace 

s teorií a odbornou literaturou, aplikace do oboru ošetřovatelství 

 

ZÁVĚR 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby; informovaný souhlas nesmí být součástí příloh) 
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doporučená osnova - projekt praxe založené na důkazech 

 

 
 

TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD  (s vymezením cíle práce) 

 

TEORETICKÁ ČÁST   

popis problému, vysvětlení důležitosti problému, současný stav poznání v kontextu vybraného 

problému, uvedení současných přístupů při řešení problematiky v ČR a v zahraničí   

 

EMPIRICKÁ ČÁST   

 

Formulace problému   

Cíl(e) 

Metodika - stanovení klinické otázky PICO(T), uvedení zdrojů dat, způsobu vyhledávání, klíčová 

slova, způsob hodnocení článků a analýzy 

Výsledky - uvedení úplného a důkladného přehledu důkazů souvisejících s problémem 

Diskuze - kritické zhodnocení výsledků výzkumu týkající se problému 

Navrhovaná nejlepší praxe - kompletní a podrobný popis navrhované nejlepší praxe založené na 

důkazech, specifikování výsledků, kterých má být dosaženo aplikací navrhované nejlepší praxe 

Realizace navrhované nejlepší praxe  – popis pilotního testování navrhované nejlepší praxe 

Zhodnocení požadovaného výsledku – zhodnocení účinnosti a efektivnosti navrhované nejlepší praxe 

 

ZÁVĚR - celkové shrnutí    

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby) 
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doporučená osnova – přehledová práce  

 

 

rigorózní práce bude zpracována dle doporučení PRISMA:  

http://www.prisma-statement.org/statement.htm 
 

 

TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD  (s vymezením cíle práce) 

 
FORMULACE PROBLÉMU (stručný literární přehled k problematice) 

 
CÍLE PRÁCE  

 
VÝZKUMNÉ / KLINICKÉ  OTÁZKY  

 
METODIKA  

- klíčová slova 

- vyhledávací kritéria (časové období, omezení, specifikace..) 

- informační zdroje a databáze 

- vyhledávání  a výběr studií (včetně diagramu třídění studií – viz PRISMA) 

 
VÝSLEDKY (analýza/popis vyhledaných studií, včetně tabulek přehledu studií) 

 

DISKUZE 

 

ZÁVĚR 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby) 
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doporučená osnova – výzkumná práce (kvalitativní přístup) 
 

 

 

TITULNÍ LIST (česky) 

 

TITULNÍ LIST (anglicky) 

 

ABSTRAKT  

 

ABSTRACT 

 

PROHLÁŠENÍ (podpis, datum) 

 

OBSAH 

 

ÚVOD  (s vymezením cíle práce) 

 

KAPITOLY TEORETICKÉ ČÁSTI (dále členěné na příslušné podkapitoly a oddíly) 

 

NÁZEV EMPIRICKÉ ČÁSTI    

 

Formulace problému  

Výzkumná metoda (design výzkumu, přístup, výzkumné paradigma…)  

Cíl(e) 

Výzkumné otázky 

Charakteristika souboru (podrobný popis včetně kritérií výběru) 

Metody sběru dat 

Organizace sběru dat (včetně etických aspektů) 

Metody a techniky analýzy dat (přepisy, kódování, analýzy..)  

Výsledky 

Diskuze (včetně doporučení pro praxi, pro další výzkum) 

 

ZÁVĚR 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

 

SEZNAM ZKRATEK (dle potřeby) 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ (dle potřeby) 

 

PŘÍLOHY (dle potřeby; informované souhlasy nesmí být součástí příloh) 
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ABSTRAKT (nestrukturovaný) 

 

Důvody pro přípravu a realizaci vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti přístupu 

k pacientům se zdravotním postižením jsou zejména: prevence ohrožení zdraví nebo 

bezpečnosti pacienta v důsledku nedorozumění v komunikaci či v důsledku nesprávného 

kontaktu; vytváření podmínek pro zachování důstojnosti pacienta; dodržování zákonné normy 

práva na informaci o zdravotním stavu; zvyšování odborné způsobilosti a profesionální 

kompetence zdravotnické profese včetně jejího etického profilu. Práce obsahuje analýzy dvou 

konkrétních příkladů z praxe, pomocí nichž jsou nastíněny specifické komunikační potřeby 

pacientů s některými typy zdravotního postižení, a dále rovněž podmínky pro optimalizaci 

přístupů. V závěru práce jsou uvedeny možné cílené systémové kroky pro oblast vzdělávání 

zdravotníků, jimiž lze v konečném důsledku účinně a komplexněji zkvalitňovat poskytování 

zdravotní péče o tento okruh pacientů. 

 

Klíčová slova: pacienti se zdravotním postižením, vzdělávání zdravotníků, komunikace, etika 

profese, prevence diskriminace 

 

 

 

ABSTRAKT (strukturovaný)                                                                                                         

 

Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jak studenti ošetřovatelství hodnotí svoji klinickou praxi, 

spolupráci s mentorem, jaké aspekty ovlivňují jejich spokojenost s praxí a jak se hodnocení 

praxe liší na jednotlivých odděleních. 

Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 77 studentů 2. a 3. ročníku oboru Všeobecná sestra. 

Dotazníkové šetření (září-prosinec 2007) bylo realizováno standardizovaným hodnotícím 

nástrojem CLES-Clinical Learning Environment and Supervision (Klinické výukové prostředí 

a supervize) autora M. Saarikoskiho (2001) po absolvování klinické praxe studentů.  

Výsledky: Šetřením bylo zjištěno, že supervize se na sledovaných odděleních (interna 

a chirurgie) lišila. Interní oddělení byla studenty hodnocena kladněji. Dále byly zjištěny 

rozdíly v hodnocení jednotlivých dimenzí (atmosféra na oddělení, styl vedení staniční sestry, 

ošetřovatelská péče na oddělení, výuka na oddělení, vztah mezi studentem a mentorem) 

a spokojeností studentů. Rozdíly byly zjištěny také v četnosti individuálních schůzek studenta 

s mentorem v porovnání jednotlivých oddělení. Studenti lépe hodnotili oddělení s vyšší 

fyzickou a psychickou zátěží personálu – čím byla zjištěna vyšší zátěž, tím bylo oddělení 

hodnoceno kladněji. Spokojenost studentů byla také ovlivněna pracovním zařazením 

mentorky – studenti byli nejspokojenější s mentorkou na pozici staniční sestry.  

Závěr: Kvalita ošetřovatelské praxe a dobrá spolupráce studentů s mentory jsou důležitou 

součástí výukového procesu. Mentorství považujeme za stěžejní ve vzdělávání sester, protože 

právě klinická praxe ovlivňuje studenty v přístupu k ošetřovatelství – jejich budoucímu 

povolání. 

 

Klíčová slova: mentor, supervize, klinická praxe, dotazník CLES, studenti ošetřovatelství 
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