DOPORUČENÉ ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ
DIPLOMOVÝCH / BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
1.

ÚVOD

Diplomová (bakalářská) práce studenta vysoké školy je vyvrcholením několikaletého
snažení a překonávání mnohdy nelehkých překážek, ať už studijních a nebo životních.
• Jedná se o první samostatnou vědeckou práci a jako na takovou je třeba na ni ve všech
směrech pohlížet.
•

Diplomová (bakalářská) práce je obrazem autora nejen po odborné stránce, ale i po
stránce stylizační, gramatické a v neposlední řadě také po stránce grafické úpravy a
estetického projevu.

•

Diplomová (bakalářská) práce zůstává archivována na ústavu a bývá dále využívána
studenty a vědeckými pracovníky.
Ze všech těchto důvodů vyplývá potřeba stanovit jednotný systém grafických
a formálních pravidel pro psaní diplomových (bakalářských) prací. Následující kapitoly
podávají ucelený pohled na danou problematiku.

2.

VĚCNÉ USPOŘÁDÁNÍ DIPLOMOVÉ (BAKALÁŘSKÉ) PRÁCE

Diplomová (bakalářská) práce by měla mít následující strukturu (části označené
“tučně” jsou povinné a DP (BP) je vždy musí obsahovat, ostatní jsou jen doporučené a je věcí
autora DP/BP, zda-li je použije či nikoliv):
a) Titulní list
b) Zadání
c) Anotace a klíčová slova
d) Prohlášení o originalitě
e) Poděkování
f) Obsah
g) Seznam použitých symbolů
h) Vlastní text DP (BP)
- kapitola Úvod
- kapitoly o řešení projektu
- kapitola Závěr
i) Literatura
j) Seznam příloh
k) Přílohy

Obr. 1

Doporučený vzor úvodní strany diplomové / bakalářské práce

a) Titulní list - je uspořádán dle vzoru na obr. 1 a musí obsahovat všechny zde uvedené
údaje. Pro tisk použijte např. šablonu dostupnou na http://uai.fme.vutbr.cz/szz.
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b) Zadání - do práce všijete originál a nebo kopii vyplněného formuláře “Zadání DP”
(resp. “Zadání BP”) s příslušnými razítky a podpisy děkana FSI a ředitele ÚAI.
c) Anotace - v několika větách autor uvede podstatu své práce, a to vždy v českém
jazyce i v anglickém jazyce, a dále v jazycích doporučených vedoucím DP(BP).
d) Prohlášení, že práci autor vypracoval samostatně dle rad a pokynů vedoucího
s použitými literárními prameny atd, včetně bibliografické citace – viz Studis.
e) Poděkování - je vhodné uvést poděkování konzultantům, vedoucím a pracovníkům
podniků a institucí, kteří nějakým způsobem pomohli při vypracování DP (BP).
f) Obsah - názvy a čísla stran všech kapitol a podkapitol, označené dle zvolené osnovy.
g) Seznam použitých symbolů bývá zařazován u teoretických prací technického
charakteru, kde se používá velké množství symbolů a označení. Jeho zařazení lze
ponechat na dohodě autora s vedoucím DP (BP).
h) Vlastní text DP (BP) sestává z úvodu a závěru, mezi nimiž je v logicky členěných
kapitolách a podkapitolách obsaženo řešení zadaného problému tak, aby byly splněny
jednotlivé body zadání DP (BP).
i) Literatura - podle příslušné normy je ocitovaná použitá literatura, z níž bylo při řešení
čerpáno. Přitom patřičné místo v textu práce musí být opatřeno číselným odkazem na
odpovídající pramen, uvedený v seznamu literatury (více viz kapitola 4).
j) Přílohy - většina prací obsahuje přílohovou část a její pojetí se liší v základních
typech. Pokyny pro grafické vyhotovení a technické provedení příloh řeší kapitola 3.

3.

FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ (BAKALÁŘSKÉ) PRÁCE

3.1.

Používaný formát papíru

Pro tisk DP(BP) se užívá papír formátu A4 bílé barvy, o max. gramáži 80 g/m 2 (při
vazbě může dojít k ořezu). Jelikož jde o reprezentativní práci, předpokládá se použití
dostatečně kvalitní metody tisku (laserová nebo inkoustová tiskárna, pro černobílé kopie
kvalitní kopírka). Diplomová (bakalářská) práce se tiskne oboustranně, titulky a začátky
kapitoly první úrovně se sází vždy na novém listu (tj. na stránkách s lichým číslem).
3.2.

Okraje, řádkování a písmo

Horní okraj a dolní okraj je určen ke grafickému označení stránky, horní okraj má
maximálně 40 mm a ostatní okraje jsou minimálně 20 mm. Pro hladkou sazbu veškerého
textu je předepsáno následující formátování:
• řádkování 1 (text roste lépe s ilustracemi než s řádkováním...),
•

zarovnání odstavců textu do bloku (u jednořádkových popisků obrázků na střed, jinak
také do bloku; vzorce zarovnávat vždy na střed a čísla vzorců vpravo),

•

dobře čitelný a netučný řez proporcionálního patkového písma (např. Times New
Roman, Georgia,...), rozhodně ne groteskní písma (např. Arial, Helvetica,...) a to ani
v nadpisech (s výjimkou titulního listu a popisků uvnitř ilustrací - kóty, schémata...),

•

velikost písma odstavců minimálně 11 a maximálně 12 bodů (viz poslední strana)
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3.3.

Obrázky a popisy obrázků

Obrázky v textu a přílohách jsou zásadně zpracovány na počítači. Obrázky je
doporučeno číslovat vzestupně v celé práci (Obr. 1, Obr.2,… Obr. 52), podrobnější členění se
u monotematických prací tohoto rozsahu nepoužívá. Text popisu ilustrace se považuje za
samostatnou větu a tato za součást předchozího a následujícího textu. V případě že se k již
jednou užité ilustraci vztahují texty i na jiných místech práce, vloží se na tato místa jen
odkazy.
3.4.

Vazba a počet vyhotovení

Svázání diplomové (bakalářské) práce bude provedeno termovazbou do desek
s průhlednou čelní stranou, za kterou bude viditelná titulní strana diplomové práce.
Diplomová (bakalářská) práce musí být odevzdána nejméně ve dvou vyhotoveních,
přičemž originál bude po státní zkoušce uložen na ústavu a kopie bude vrácena studentovi.
Je-li zpracováváno podnikové zadání, je nutné pro zadávající podnik připravit požadovaný
počet dalších kopií. Další vyhotovení, ať už v elektronické a nebo v tištěné podobě, si může
vyžádat rovněž vedoucí diplomové (bakalářské) práce, o počtu vyhotovení se nediskutuje.
3.5.

Přílohy

Každý student přiloží ke své práci trvanlivý datový nosič (zpravidla CD)
s elektronickou podobou kompletního textu (vč. vložených a ilustrací) vhodnou pro tisk.
Vhodnými formáty jsou buď Postscript a nebo PDF. Zdrojové dokumenty ve formátech DOC
a pod. je rovněž možné přiložit, ale vždy jen jako doplněk uvedených výstupních formátů.
V případě že se student po dohodě s vedoucím rozhodne přiložit na datový nosič
i funkční program který byl předmětem dané práce, je nutné buď přímo v práci a nebo formou
přiloženého dokumentu jasně specifikovat podmínky za kterých je možné program spustit a
provozovat (potřebný hardware, operační systém, související knihovny a aplikace...).
V případě přikládání zdrojových kódů (ať už v elektronické a nebo tištěné podobě) je
nutné respektovat platná autorská a licenční omezení, zejména jde-li o úpravy cizích nebo
vnitrofiremních zdrojových kódů, a nebo o části kódu kde příslušná licence zakazuje další
šíření (např. zdrojové kódy některých komponent v Delphi).
Ručně rýsované výkresy jsou provedeny tuší na pauzovacím papíře, jejich originály se
neskládají, ale jsou přiloženy v příslušném pouzdře. Skládají se pouze kopie a to podle ČSN
na výsledný formát A4. Výkresy mají normalizovaný formát a rohové razítko ústavu.
Je-li výkresová dokumentace zpracována elektronicky (např. AUTOCAD), pak lze za originál
považovat přiložené datové soubory a výtisky (nebo výkresy z plotteru) je možné poskládat.
Pro číslování výkresů se použije příslušného vzoru.
Ostatní typy fyzických příloh (např. grafy, tabulky, fotografie, firemní podklady,...)
které nebylo možné vyvázat spolu s prací jsou zpravidla jen zasunuty za záložkou desek, ale
mají potřebné označení (číslo a název), aby byla zachována přehlednost. Je-li tato přílohová
část obsáhlá, pak je vhodné ji nepřikládat za záložku desek, ale odevzdat ji ve vhodném
samostatném obalu (např. ve „vázacích deskách s tkaničkami“, v plastovém boxu apod.).
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4.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Použitou literaturu je třeba citovat na základě ČSN ISO 690: vybrané dokumenty.

4.1.

Obecné zásady pro citaci

•

Citace musí být přehledná.

•

Citace by měla být úplná. Je lepší, aby zde bylo více údajů pro identifikaci (např. u
seriálových publikací nebo elektronických zdrojů.

•

Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk.

•

Pokud některý údaj chybí,vynecháme ho a pokračujeme údajem následujícím.

•

Kromě údajů o autorech a názvu nepřekládáme údaje v následujících polích:
 v údajích o vydání (1st edition)
 v nakladatelských údajích (jména nakladatelů)
 údaje o fyzickém popisu (150 p.)
 zkratky

4.2.

Monografie

Monografická publikace patří k základním typům dokumentů. Jedná se především o
knihy, sborníky, různé brožury a další jednorázově vydávaný materiál.
Schéma: Primární odpovědnost. Název díla : podnázev. Sekundární odpovědnost. Označení vydání.
Místo vydání : Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní
číslo.

4.3.
•

[1]

KONOPEK, Jan; Řehoř, Petr. Statika : příklady. 2. vyd. Brno : VUTIUM,
1998. 139 s. ISBN 80-214-003-2.

[2]

SOLOMON, M.; VARGO, Richard J.; WALTHER, Larry M. Accounting.
2nd ed. St. Paul : Publishing Co., 1989. 788 p. ISBN 0-314-70385-3.

Zvláštní typ monografií - Šedá literatura
Vědecko-kvalifikační práce:
[3]
PÁNEK, J. Nové metody publikování. Brno, 2001. 120 s., 22 s. příloh.
Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu
informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Josef
Pavel, Csc.
[4]

CAPEK, V: Fluoroalkylderivatives of Hydroxycompounds and ethers. Ph.D.
Thesis. Brno: VUT, FCH, 1997. 145 p.

•

Firemní literatura (katalogy, výroční zprávy):
[5]
Výroční zpráva a. s. DEZA. Valašské Meziříčí (CZ): DEZA, 1999.

•

Normy:
[6]
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha:
Český normalizační institut, 1996. 32 s.
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4.4.

Článek v časopisu

Schéma: Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. Sekundární odpovědnost. Název
zdrojového dokumentu. Primární odpovědnost za zdrojový dokument. Vydání. Místo vydání :
Jméno nakladatele, Rok, ročník, číslo svazku, lokace části.

4.5.

[7]

VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č.
3, s. 84-85. ISSN 0375-8842.

[8]

KREN, Lawrence. Shake hands with a robot. Machine Design, February 2001,
vol. 73, no. 3, pp. 88-91. ISSN 0024-9114.

Příspěvek ve sborníku

Schéma: Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. In Název zdrojového dokumentu.
Primární odpovědnost za zdrojový dokument. Vydání. Místo vydání : Jméno nakladatele, Rok.
Lokace ve zdrojovém dokumentu.

4.6.

[9]

NOVÁK, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In
Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt
Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16. - 17. března 2000. Ed. František
FREIBERG et al. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-0102163-7.

[10]

FAZEKAS, Francis. Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse
stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on
Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11
November, 1998. Edit. by I. Zobor. Budapest: Technical University, c1998, p.
77-83. ISBN 963-420-635-2.

Bibliografické citace elektronických dokumentů
U elektronických zdrojů je nutné uvádět i následující informace:
o Druh média:[online], [CD-ROM]
o Přístup ke zdroji - u všech on-line dokumentů povinný údaj, např.:
Dostupné z : http://www.amsoft.cz
o Verze - povinné u všech online zdrojů, např.:
last modified: 10th of May, 2002, poslední úprava 25. 3. 2002
o Datum citace - velice důležitý povinný údaj, určující ze které verze
dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.), např.: [citováno 12.
dubna 2002]

•

Elektronické monografie
Schéma: Primární odpovědnost (autor, spoluautor). Název [druh média]. Podřízená
odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání. Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání.
Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo.
[11]

BALASUBRAMANIAN, V. <bala@pegasus.rutgers.edu> State of the art
review on hypermedia issues and applications. [HTML dokument]. Newark
(New Jersey) : Graduate School of Management, Rutgers University, March
1994
[cit.
16.
3.
1999].
Dostupný
z:
<http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/hypertext_review/>.
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•

Databáze
Schéma: Primární odpovědnost. Název díla [druh média]. Údaje o verzi. Místo vydání :
Producent, Datum publikace [ Datum citace ]. Přístup ke zdroji. Rozsah díla. Poznámky.
[12]

Administrativní registr ekonomických subjektů (Ares) [databáze online]. Praha :
Ministerstvo
financí
ČR,
1999.
Dostupné
z
URL
<http//:wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html>. Databáze ekonomických subjektů v
České republice.

•

Článek v elektronickém časopise
Schéma: Autor. Název. Název časopisu [druh média]. Rok vydání. Označení čísla. Datum
aktualizace/revize. Datum citování. Dostupnost.
[13]

CHURÁ, Martina. Atlas. Chip [online]. 2001, březen [cit. 19. března 2001].
Dostupné na WWW: http://www.chip.cz/texty/2001_1/0319/alt.shtml

[14]

VOJTÁŠEK, Filip. Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF.
Ikaros [online]. 2001, č. 3 [cit. 2001-01-03]. Dostupný na WWW:
http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c03/pdf.htm. ISSN 1212-5075.

•

Článek v elektronickém sborníku z konference
Schéma: Autor. Název. In Název sborníku [druh média]. Místo a datum konání. Rok
vydání. Datum citování. Dostupnost.
[15]

PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich potenciál. In Inforum 2000,
Praha, 23. – 25. května 2000 [online]. 2000 [cit. 19. března 2001 ].
Dostupné z WWW: http://www.inforum.cz/inforum2000/index.htm.

•

WWW stránka
Schéma: Jméno autora stránky. Název stránky [ online ]. Datum publikování, Datum
poslední revize [citováno dne]. <URL stránky>.

4.7.
•
•

[16]

DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. 1997, 20th of January 1998 [cit. 1998-0613]. Dostupné z: <http://www.btinet.com/~bonsai.suiseki/suiseki/Faq.html>.

[17]

SHEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. 1997, 20.1.1998
[cit.1999-12-05]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.

Další zdroje na Internetu
Oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
Jak citovat správně a podle normy ČSN ISO 690:
http://web.sks.cz/users/cn/ins/citace.htm

•

Cite them right!:
http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm

•

Citation Guides for Electronic Documents:
http://www.ifla.org/I/training/citation/citing.htm
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vazba

5 Ukázková stránka

5.
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UKÁZKOVÁ STRÁNKA

Záhlaví této ukázkové stránky obsahuje číslo a název aktuální kapitoly první úrovně
(na první stránce kapitoly se záhlaví vynechává, proto je zde zobrazeno šedě).
Všechny stránky následující po stránce s obsahem buď v záhlaví a nebo v zápatí obsahují i
číslo stránky. První řádek stránky by neměl začínat dál než 4 cm od horního okraje.
Vzdálenost vnějšího okraje stránky, horní hrany záhlaví a spodní hrany posledního řádku je
stejná, doporučuje se 2,5 cm. Vnitřní okraj se s ohledem na technologii vazby volí širší o
0,5 cm, doporučená hodnota je tedy 3 cm. Diplomová (bakalářská) práce se tiskne
oboustranně, jeden sloupec na stránku.
5.1.

Odstavce

První řádky odstavců, texty nadpisů a odrážkového textu se odsazují o stejnou
hodnotu, např. o 1,25cm. Zarovnání nadpisů, odstavců a víceřádkových popisků ilustrací je
do bloku, jednořádkové popisky ilustrací se zarovnávají na střed.
U odstavcového textu se v celém dokumentu používá řádkování 1, u víceřádkových
odrážek, ilustrací, definic a vzorců je možné pro zpřehlednění použít symetrické odsazení o
50% výšky běžné řádky nahoře i dole.
V celém dokumentu by se měl vyskytovat co nejmenší počet písem, pro dobrou
čitelnost se doporučuje jediný normální řez patkového písma (např. Times New Roman
nebo Garamond) o výšce 11 nebo 12 bodů. Ke zvýraznění nadpisů se doporučuje použít
tučnou variantu stejného typu písma, nadpisy 1. úrovně mohou být o 1-3 body větší
(nesnažit se o „palcové titulky“, na 1. úroveň raději použít verzálky). Pro nadpisy se u
vědeckých prací zásadně nedoporučuje používat jiný druh písma než pro běžný text, opět
ne ARIAL (MS Word), ani jiná „groteskní“ nebo ozdobná písma. Běžný text v odstavcích
se doporučuje zvýrazňovat buď „uvozovkami“ a nebo italikou (tučné písmo je vyhrazené
pro nadpisy), barevný podtisk nebo barevné písmo používat opravdu jen ve výjimečných a
odůvodněných případech a text v hladké sazbě nikde nepodtrhávat. Pokud autor trvá na
zvýrazňování, nemělo by toto přesáhnout víc než pár slov a rozhodně ne konec řádky.

Obr. 2

Ilustrace i popisek jsou zarovnané na střed, číslo i popisek jsou celé věty.

Toto je poslední řádek na ukázkové stránce.

Konec dokumentu.
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