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Dvacatero při dokončování zprávy projektu,
bakalářské nebo diplomové práce

Ve fázi dokončovánı́ zprávy absolventské práce je vhodné provést závěreč-
nou kontrolu. K efektivnı́mu zvládnutı́ tohoto úkolu bylo sestaveno násle-
dujı́cı́ch dvacet otázek, na které by měla postupně zaznı́t kladná odpověď
ANO. V přı́padě, že zaznı́ odpověď NE, je nutné se nad tı́m zamyslet a přı́-
padně zjednat nápravu.

1. Mám správně titulnı́ stranu?

(a) Je správně jméno univerzity/fakulty?
(b) Je správně jméno vedoucı́ho a konzultanta se všemi tituly?
(c) Je stránka bez čı́sla stránky?
(d) Je-li použito logo, je totožné s o iciálnı́m logem z fakultnı́ch strá-

nek?

2. Mám v práci vloženo originálnı́ zadánı́?

3. Mám podepsané prohlášenı́ a je uvedeno datum?

(a) Je napsáno čı́slo stránky?

4. Děkuji někomu?

(a) Je na listu poděkovánı́ čı́slo stránky?

5. Mám napsán abstrakt?

(a) Jsou uvedena klı́čová slova?
(b) Je napsáno čı́slo stránky?

6. Did I write an abstract?

(a) Are keywords presented?
(b) Is the page number written?

7. Mám obsah vygenerován automaticky?

(a) Je nadpis Obsah nečı́slovaný?
(b) Je nadpis Obsah nejvyššı́ úrovně?
(c) Začı́ná obsah na nové straně?
(d) Je z obsahu zřejmá struktura práce?
(e) Jsou u položek v obsahu čı́sla stránek?
(f) Jsou v práci nadpisy maximálně třı́ úrovnı́?
(g) Je struktura práce vyvážená – poměr stran rešerše / vlastnı́

řešenı́ je maximálně 1 ∶ 1 (lépe když 1 ∶ x, kde x > 1)?

8. Mám v práci vı́ce než tři obrázky nebo tabulky?

(a) Je připojen seznam obrázků nebo tabulek?

9. Použıv́ám v práci zkratky a symboly?

(a) Je připojen seznam zkratek a symbolů?

10. Mám napsaný Úvod práce?

(a) Je shrnuto zadánı́ práce?
(b) Je naznačena struktura práce?
(c) Neopakuje se text abstraktu?
(d) Nejsou prozrazeny výsledky práce?

11. Pı́ši správně nadpisy?

(a) Jsou použity různé úrovně nadpisů?
(b) Je zvýrazněnı́ textu změnou velikosti nebo řezu nebo tučnostı́?
(c) Nejsou nadpisy podtrženy?
(d) Nejsou na koncı́ch stránky osamocené nadpisy (vdovy)?
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12. Použıv́ám v textu práce obrázky / tabulky / zdrojové kódy?

(a) Jsou pod obrázky / zdrojovými kódy a nad tabulkami řádné po-
pisky s čı́slem?

(b) Neopakujı́ se stejné popisky?
(c) Jsou u převzatých obrázků / tabulek / zdrojových kódů citace na

zdroj?
(d) Majı́ obrázky/tabulky jednotný gra ický styl?
(e) Jsou obrázky čitelné (otázka nejen tiskového rozlišenı́) a ve stej-

ném jazyce, jako okolnı́ text?
(f) Jsouv textukřı́žové odkazynaobrázky / tabulky / zdrojové kódy?

13. Pı́ši matematické výrazy?

(a) Použıv́ám symbol pro násobení „⋅“ a nikoli tečku „.“?
(b) Jsou rozlišeny symboly „×“ a „∗“ a „⋅“ ?
(c) Je použita desetinná čárka „ ,“ a ne desetinná tečka „ .“?
(d) Cı́sluji rovnice a použıv́ám křı́žové odkazy?

14. Mám napsaný Závěr práce?

(a) Diskutuji v závěru shodu mezi zadánı́m a dosaženými výsledky?

15. Mám seznam Použité literatury?

(a) Je nadpis Použitá literatura nečı́slovaný?
(b) Je v obsahu odkaz na nadpis Použitá literatura?
(c) Jsou citace podle doporučené normy CSN ISO 690?
(d) Jsou použity všechny citované dokumenty?
(e) Jsou citovány všechny použité dokumenty?
(f) Nejsou citovány odkazy přı́mo na internetové vyhledávače (Goo-

gle, Seznam, Wikipedia)?

16. Mám v práci přı́lohu s obsahem přiloženého CD?
(a) Je nadpis přı́lohy obsažený v obsahu?
(b) Je na zadnı́ch deskách vlepena obálka s přiloženým CD?
(c) Je na CD napsán autor a název práce?

17. Jsou součástı́ práce dalšı́ přı́lohy?
(a) Jsou nadpisy přı́loh obsaženy v obsahu?

18. Nemám na koncı́ch řádků jednopı́smenná slova (předložky, spojky)?
19. Použıv́ám správně české uvozovky „text“ a ne cizı́ – “text”?
20. Cetl někdo kromě mě práci před svázánı́m?

Při řešení problémů s vypracováním je vhodné využít
následující zdroje informací

[1] Na FM TUL vyšla v roce 2014 skripta: Metodika zpracování bakalář-
ských a diplomových prací od Z. Plıv́y, J. Drábkové, J. Koprnického
a L. Petržı́lky, která jsou k dispozici ke staženı́ na: https://dspace.tul.
cz/handle/15240/7122.

[2] Ke správnému citovánı́ je potřeba znát normu CSN ISO 690, která je
doporučena při tvorbě absolventských pracı́ na FM. Pravidla a přı́kla-
dy najdete na stránkách mnoha knihoven např. zde: http://knihovna.
cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/jak-citovat/.
Dále je možné využı́t generátoru na stránkách českého projektu věnu-
jı́cı́mu se bibliogra ickým citacı́m: http://citace.com.

[3] Správné použıv́ánı́ českého jazyka nenı́ triviálnı́ úkol (např. psanı́ sym-
bolů „–“ (pomlčka) / „-“ (spojovnı́k), mezer, zápisů čı́sel s jednotkami,
psanı́ slov -icı́/-ı́cı́ ad.). Na stránkách Akademie věd CR však existuje
Jazyková poradna a Internetová jazyková příručka, kde je možné na-
lézt odpovědi na řadu jazykových otázek. Odkaz na stránky je tento:
http://prirucka.ujc.cas.cz/.
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