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Dvacatero p°i dokon£ování zprávy projektu, bakalá°ské

nebo diplomové práce

1. Mám správn¥ titulní stranu?

(a) Je správn¥ jméno univerzity/fakulty?

(b) Je správn¥ jméno vedoucího a konzultanta se v²emi tituly?

(c) Je stránka bez £ísla stránky?

(d) Je-li pouºito logo, je totoºné s o�ciálním logem z univerzitních/fakultních stránek?

2. Mám vloºeno originální zadání?

3. Mám podepsané prohlá²ení a je uvedeno datum?

(a) Je napsáno £íslo stránky?

4. D¥kuji n¥komu?

(a) Je na listu pod¥kování £íslo stránky?

5. Mám napsán abstrakt?

(a) Jsou uvedena klí£ová slova?

(b) Je napsáno £íslo 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 stejné úrovn¥, ale bez £ísla, jako nadpisy následující?

(b) Je z obsahu z°ejmá struktura práce?

(c) Za£íná obsah na nové stran¥?

(d) Je první poloºkou v obsahu �Prohlá²ení� s £íslem strany 3?

(e) Jsou £íslovány stránky?

(f) Je vyuºit optimální (5 kapitol + úvod + záv¥r) po£et kapitol?

(g) Je nutné £lenit nadpisy na více neº dv¥ úrovn¥? �ty°i úrovn¥ nepouºívat!

(h) Není n¥jaká kapitola více jak na 20 stránek bez dal²ího £len¥ní?

(i) Je struktura práce vyváºená � pom¥r stran re²er²e / vlastní °e²ení je maximáln¥ 1 : 1
(lépe kdyº 1 : x, kde x > 1)?

8. Mám více neº 3 obrázky nebo tabulky?

(a) Je p°ipojen seznam obrázk· nebo tabulek?

9. Pouºívám v práci zkratky a symboly?

(a) Je p°ipojen seznam zkratek a symbol·?

10. Mám napsaný úvod práce?

1



16. února 2010 ver. 1.0

(a) Je shrnuto zadání práce?
(b) Je nazna£ena struktura práce?
(c) Neopakuje se text abstraktu?
(d) Nejsou prozrazeny výsledky práce?

11. Pouºívám v textu práce obrázky/tabulky?

(a) Jsou pod obrázky a nad tabulkami °ádné popisky s £íslem?
(b) Neopakují se stejné popisky?
(c) Jsou u p°evzatých obrázk·/tabulek citace?
(d) Mají obrázky/tabulky jednotný gra�cký styl?
(e) Jsou obrázky £itelné a ve stejném jazyce, jako okolní text?
(f) Jsou v textu k°íºové odkazy na obrázky/tabulky?

12. Pí²i správn¥ nadpisy?

(a) Jsou pouºity r·zné úrovn¥ nadpis·?
(b) Nejsou nadpisy podtrºeny?
(c) Je zvýrazn¥ní textu zm¥nou velikosti nebo °ezu nebo tu£ností?
(d) Nejsou na koncích stránky osamocené nadpisy?

13. Nemám na koncích °ádk· jednopísmenná slova (p°edloºky, spojky)?

14. Pí²i matematické výrazy?

(a) Není zam¥n¥na te£ka �.� za symbol pro násobení �·�?
(b) Jsou rozli²eny symboly �×� a �∗�?
(c) Je pouºita destinná £árka � ,� a ne desetinná te£ka � .�?
(d) �ísluji rovnice?

15. Pouºívám £eské uvozovky �text� a ne cizí � "text", �text�?

16. Diskutuji v záv¥ru shodu mezi zadáním a dosaºenými výsledky?

17. Mám seznam pouºité literatury?

(a) Je nadpis Literatura ne£íslovaný?
(b) Je v obsahu odkaz na stránky se seznamem literatury?
(c) Jsou citace podle normy?
(d) Jsou pouºity v²echny citované dokumenty?
(e) Jsou citovány v²echny pouºité dokumenty?
(f) Nejsou citovány odkazy na internetové vyhledáva£e (Google, Seznam atd.) a voln¥

editovatelné encyklopedie (nap°. Wikipedia)?

18. Vyuºívám p°ílohy?

(a) Je v p°ílohách popis obsahu p°iloºeného CD?
(b) Jsou nadpisy p°íloh obsaºeny v obsahu?

19. Mám na zadních deskách vlepenu obálku s p°iloºeným CD?

(a) Je na CD napsán autor a název práce?

20. �etl n¥kdo krom¥ m¥ práci p°ed svázáním?
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P°i °e²ení problém· s vypracováním jist¥ uvítáte následující zdroje informací

A Na FM TUL vy²la broºura: Metodika zpracování diplomových, bakalá°ských a v¥deckých

prací na FM TUL od Z. Plívy a J. Drábkové, která je k dispozici ke staºení na http:

//www.fm.tul.cz/files/jak_psat_DP.pdf.

B Ke správnému citování je pot°eba znát normy �SN ISO 690 a �SN ISO 690-2; metodiku,
obecná pravidla a p°íklady je moºné najít na http://www.boldis.cz, dále je moºné vyuºít
generátoru na stránkách £eského projektu Bibliogra�cké citace http://citace.com.

C Správné pouºívání £eského jazyka není triviální úkol (nap°. psaní symbol· ��� (poml£ka) /
�-� (spojovník), mezer, zápis· £ísel s jednotkami ad.). Na stránkách Akademie v¥d �R v²ak
existuje Jazyková poradna a Internetová jazyková p°íru£ka, kde je moºné nalézt odpov¥di
na °adu jazykových otázek. Link na stránky je tento: http://prirucka.ujc.cas.cz/.
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