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• Poděkování autora 
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Struktura bakalářské práce 

Citát: „Autoři diplomových prací občas nemají soudnost a v nepoměru s nízkou  
kvalitou své práce děkují i odborníkům, které tak mohou lehce nas*at, protože tím  

z nich dělají hlupáky.   
Prof. Chlupáč, UK Praha 
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Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

• Téma práce 

– Co se studuje a proč? 

– Jak to lze studovat? 

– Jak to budu studovat já! 

• Co je cílem práce? 

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie 

Úvod 
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• Popis studované problematiky → od všeobecného ke 
konkrétnímu  

• Popis chemických látek, jejich struktur, metod/metodologie 
apod. 

• Využití aktuálních relevantních zdrojů (Web of Science, 
Scopus, ScienceDirect, knižní literatura atd.) 

• Správné citovaní použité literatuty! 
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Teoretická část BP 



Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

• Seznam chemikálií a přístrojového vybavení 

• Syntézy látek/přípravy roztoků  

• Charakterizace syntetizovaných látek – SEM, TEM, IR apod. 

• Citace využité literatury 

 

 

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie 

Experimentální část BP 



Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

• Interpretace získaných výsledků – diskuze  
– Vhodná interpretace a popis získaných dat všeobecně 

Příklady: 

– Popis grafů (popis toho co se dělo a co z toho vyplývá) 

– Popis snímků z mikroskopu (velikost částic, jejich polydisperzita, vlastnosti 
připravených částic apod.) 

 

 

 

 

• Závěr/summary 
– Krátké zhodnocení dosažených výsledků 

– Jejich korelace s vytýčenými cíli 

– Přínos práce k dané problematice 
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oboru Aplikovaná chemie 

Výsledky a diskuze, závěr/summary 

Citát: „Z krátké diskuse čiší stupidita autora, který vlastně neví  
co diskutovat.“  

Dr. B. Mandák, botanický ústav AVČR 
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• 2 možnosti: prázdný řádek × odstavcová zarážka 

 

 

 

 

 

 

 

• První řádek se po nadpisu neodsazuje (viz obrázek)! 

• Možnosti zvýraznění textu: tučně, kurzíva, KAPITÁLKY, 
strojopis (courier new)  

• Nepoužívat podtrhávání textu! 

Práce s odstavci 



Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 
Práce s odstavci 

Alternativní ukázka vložení odstavcové mezery 

Odstavcová mezera → 
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Práce s odstavci – nežádoucí jevy 



Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

• Bitmapové obrázky (fotky) → rozumné rozlišení, tj. minimálně 
300 dpi 
– Vhodné editory →  Adobe Photoshop, Gimp, Paint.NET 

– Vhodné formáty → .tiff, .jpeg, .png 

• Vektorové obrázky/schémata (nákresy aparatur, reakce 
organických látek), loga →  překreslit ve vektorových editorech 

– Vhodné editory → Adobe Ilustrator, Corel Draw, Inkscape, ChemSketch 
apod. 

• Zarovnání objektů → na střed 

• Číslování rovnic a reakčních schémat → doprava (v MS Wordu 
využití zarážek 

• Využití titulků k popisu obrázků a tabulek → jednoduchá tvorba 
jejich seznamů 

Obrázky, grafy, vzorce apod. 
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• Zarovnání objektů (tabulek, obrázků apod.) → na střed 
– Jejich popis se umisťuje pod ně a zarovnává se na střed 

 

 

 

 

• Číslování rovnic a reakčních schémat → doprava (v MS Wordu 
využití zarážek 

  
  
  

Obrázky, grafy, vzorce apod. 

Obrázek 1: Logo Univerzity palackého 

𝑥 + 𝑎 𝑛 =  
𝑛

𝑘
𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘

𝑛

𝑘=0

 (1) 
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• Na konci řádku nesmí zůstat: k, s, z, v, o, u + a, i 
• Pozor na psaní zkratek → Pravidla českého pravopisu 

– bla, bla apod.              bla, bla atd.              viz 
– doc.; prof.; RNDr.; Ph.D. 

• Pomlčka ≠ spojovník: 
• Pozor na psaní mezer: 100–100; Praha–Ostrava 
• Lomítko se píše bez mezer: km/hod; m/s; 2012/2013 
• Psaní procenta a promile 

– 10˽% = deset procent × 10% = desetiprocentní 

• Psaní stupňů: 10° × 10˽°C 
• Ředí se v poměru: 1˽:˽2 
• Rozměry a skóre se píší bez 

 mezery 
–  2×3 metry, hosté  

prohráli 1:2 

   

Základy typografie – úvod  

‐ – 
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Pozor na vhodnou volbu fontu! 

• Bezpatkový font (Arial, Calibri, Verdana apod.)  
– Kratší texty (životopis, návody), tvorba webových stránek 

• Patkové fonty (Times New Roman) 
– Rozsáhlejší práce, delší texty všeobecně 

Základy typografie – úvod  
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Zkratky jednotek jsou pevně určené! 

• sekunda = s ≠ sec, sek apod. → nelze je libovolně zkracovat 

• Oddělování jednotek: 
– Mezerou → mol dm–3 

– Středovou tečkou → mol·dm–3      

• Jednotky se záporným exponentem lze psát:  
– Jako zlomek → m/s, J/(K mol) 

– Případně zápornými exponenty → m s–1, J K–1 mol–1 

Základy typografie – matematika  

.         ·         ˙         • 
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• Vzpřímeným řezem se píší: čísla určitá, známé konstanty, měrové jednotky, 
názvy funkcí  

– 123; e; π; cm; exp, sin, cos atd. 

• Diferenciály se píší vzpřímeným řezem, příslušná proměnná kurzívou  

𝑘𝑎 = −
d𝑐𝑎
d𝑡

 

• Obecné proměnné a konstanty se píší kurzívou → a, x1, x2 

• Identifikátory vektorů a matic se píší tučným řezem → v, M 

• Mezi desetinnou čárkou a číslem se mezera nepíše! 

• Důležité pravidlo: dodržovat formální zápisy! 

–
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 ≠ derivace x podle t ~  není ≈ 

• Posloupnost závorek → {[()]} 

Základy typografie – matematika 2 

(1) 
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• Vzpřímeným řezem se píší:  

– Všechny prvky a vzorce sloučenin → Cu, Ag, H2O, H2SO4 

– Symboly elementárních částic → elektron: e, proton: p 

– Předpony → bis-, tris-, iso-, cyklo- 

• Kurzívou se píší: 

– Lokanty a stereodeskriptory → o-, m-, p-, cis, trans, mezo, E, Z 

– Označení polohy substituentu → sek-, terc- 

• Pro chemické vzorce a názvy platí: 

– Ve vzorcích sloučenin se jednotlivé prvky mezerou neoddělují → CuSO4·5H2O 

– V reakčních schématech se sází mezera za číselným koeficientem: 

    H2 ↔ 2 H+ + e– 

– Názvy organických sloučenin se píší dohromady, pro oddělení se používají závorky 
nebo spojovník 

                 bis(2-chlorethyl)sulfid 

Základy typografie – chemie 
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Práce s literaturou – WoS 

• retrospektiva databáze: 1945–současnost  

• aktualizace: jednou týdně 

vyhledávací pole 

Další možnosti vyhledávání; vyhledávání 

           časopisů v klastrech atd. 

pokročilé vyhledávání 

možnosti vyhledávání 
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Práce s literaturou – ScienceDirect 

• Obsah informačního zdroje: více než 2000 titulů recenzovaných časopisů  

• Typ informačního zdroje: fulltextový 

• Časové pokrytí: časopisy od r.1993–současnost 



Pokročilé možnosti  
vyhledávání 
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Práce s literaturou – Scopus 

vyhledávácí pole 

Možnosti vyhledávání: 
• Article 
• Review 
• Letter 
• atd. 
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Citace, citování a jeho pravidla atd. 

• Proč a jak citovat? 

– Citování je základní součástí vysokoškolských i vědeckých prací 

– Citováním použitých zdrojů dodržujeme autorskou etiku a autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb.) 

– Při citování odkazujeme čtenáře na další literaturu a tím dáváme vlastní práci do souvislosti s pracemi 
jiných lidí 

– Správným citováním také dokazujeme, že známe problematiku, o které píšeme 

– Platné normy v ČR (.pdf volně ke stažení): 

  ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2 (01 0197) 

• Odkud čerpat? 
– Relevantní zdroje – originální vědecké články (Web of Science, Scopus apod.), knihy 

• Kdy mám citovat? 

– Vždy, když ve své práci použijeme myšlenku někoho  

jiného (ať už jde o přednášky, Internet, odborný článek atd.)!  

Informace: www.infogram.cz 
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Citace, citování a jeho pravidla atd. 

• Způsob zápisu citace musí být jednotný v celé práci 

• Citace má být úplná – aby bylo možné původní zdroj informace nalézt 

• Citujeme výhradně z primárních pramenů – citovat bychom měli pouze dokumenty, které 

jsme použili 

• V citacích zachováváme jazyk zdroje, který citujeme. Údaje  

nepřekládáme s výjimkou fyzického popisu  

(počet stran, vydání,…) 

• Jak správně citovat: www.citace.com 
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Citace, citování a jeho pravidla atd. 

• Autor neocituje zdroje, ze kterých při své práci čerpal 

• Autor cituje zdroje, které při psaní své práce nepoužil 

• Autor cituje svá vlastní díla (vytváří tzv. autocitace), i když s novým  

 dílem obsahově nesouvisí 

• Autor vytváří nepřesné a neúplné citace, které ztěžují  

       identifikaci zdroje, z něhož čerpal 
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Citace, citování a jeho pravidla atd. 

• Kontrola práce theses.cz 


