Dvacatero při dokončování zprávy projektu,
bakalářské nebo diplomové práce
Ve fá zi dokonč ová nı́ zprá vy absolventské prá ce je vhodné prové st zá vě reč nou
kontrolu. K efektivnı́mu zvlá dnutı́ tohoto ú kolu bylo sestaveno ná sledujı́cı́ch
dvacet otá zek, na které by mě la postupně zaznı́t kladná odpově ď ANO. V př ı́‑
padě , ž e zaznı́ odpově ď NE, je nutné se nad tı́m zamyslet a př ı́padně zjednat
ná pravu.
1. Má m sprá vně titulnı́ stranu?
(a) Je sprá vně jmé no univerzity/fakulty?
(b) Je sprá vně jmé no vedoucı́ho a konzultanta se vš emi tituly?
(c) Je strá nka bez č ı́sla strá nky?
(d) Je‑li použ ito logo, je totož né s o iciá lnı́m logem z fakultnı́ch strá nek?

7. Má m obsah vygenerová n automaticky?
(a) Je nadpis Obsah neč ı́slovaný ?
(b) Je nadpis Obsah nejvyš šı́ ú rovně ?
(c) Zač ı́ná obsah na nové straně ?
(d) Je z obsahu zř ejmá struktura prá ce?
(e) Jsou u polož ek v obsahu č ı́sla strá nek?
(f) Jsou v prá ci nadpisy maximá lně tř ı́ ú rovnı́?
(g) Je struktura prá ce vyvá ž ená – pomě r stran reš erš e / vlastnı́
ř eš enı́ je maximá lně 1 ∶ 1 (lé pe když 1 ∶ x, kde x > 1)?
8. Má m v prá ci vı́ce než tř i obrá zky nebo tabulky?
(a) Je př ipojen seznam obrá zků nebo tabulek?
9. Použ ıv́ á m v prá ci zkratky a symboly?

2. Má m v tiš tě né prá ci vlož eno originá lnı́ zadá nı́ s podpisy?
3. Má m podepsané prohlá š enı́ a je uvedeno datum?
(a) Je toto prohlá š enı́ ve stejné m zně nı́ s tı́m, co generuje Stag, nebo
uvedeno ve smě rnici rektora TUL č . 5/2018?

(a) Je př ipojen seznam zkratek a symbolů ?
10. Má m napsaný Úvod prá ce?
(a) Je shrnuto zadá nı́ prá ce?
(b) Je naznač ena struktura prá ce?

4. Dě kuji ně komu?

(c) Neopakuje se text abstraktu?

(a) Je na listu podě ková nı́ č ı́slo strá nky?
5. Má m napsá n abstrakt?

(d) Nejsou prozrazeny vý sledky prá ce?
11. Pı́ši sprá vně nadpisy?

(a) Jsou uvedena klı́čová slova?
(b) Je napsá no č ı́slo strá nky?
6. Did I write an abstract?
(a) Are keywords presented?

(a) Jsou použ ity rů zné ú rovně nadpisů ?
(b) Je zvý razně nı́ textu změ nou velikosti nebo ř ezu nebo tuč nostı́?
(c) Nejsou nadpisy podtrž eny?
(d) Nejsou na koncı́ch strá nky osamocené nadpisy (vdovy)?

(b) Is the page number written?
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12. Použ ıv́ á m v textu prá ce obrá zky / tabulky / zdrojové kó dy?
(a) Jsou pod obrá zky / zdrojový mi kó dy a nad tabulkami ř ádné popisky
s č ı́slem?
(b) Neopakujı́ se stejné popisky?
(c) Jsou u př evzatý ch obrá zků / tabulek / zdrojový ch kó dů citace na
zdroj?
(d) Majı́ obrá zky/tabulky jednotný gra ický styl?
(e) Jsou obrá zky č itelné (otá zka nejen tiskové ho rozliš enı́) a ve stejné m
jazyce, jako okolnı́ text?
(f) Jsou v textu kř ı́žové odkazy na obrá zky / tabulky / zdrojové kó dy?
13. Pı́ši matematické vý razy?
(a) Použ ıv́ á m symbol pro násobení „⋅“ a nikoli tečku „.“?
(b) Jsou rozliš eny symboly „×“ a „∗“ a „⋅“ ?
(c) Je použ ita desetinná čárka „ ,“ a ne desetinná tečka „ .“?
(d) Cı́sluji rovnice a použ ıv́ á m kř ı́žové odkazy?
14. Má m napsaný Závěr prá ce?
(a) Diskutuji v zá vě ru shodu mezi zadá nı́m a dosaž ený mi vý sledky?
15. Má m seznam Použité literatury?
(a) Je nadpis Použitá literatura neč ı́slovaný ?
(b) Je v obsahu odkaz na nadpis Použitá literatura?
(c) Jsou citace podle doporuč ené normy CSN ISO 690?
(d) Jsou použ ity vš echny citované dokumenty?
(e) Jsou citová ny vš echny použ ité dokumenty?
(f) Nejsou citová ny odkazy př ı́mo na internetové vyhledá vač e (Google,
Seznam, Wikipedia)?

16. Jsou souč ástı́ prá ce př ı́lohy?
(a) Jsou nadpisy př ı́loh obsaž eny v obsahu?
17. Použ ıv́ á m sprá vně č eské uvozovky „text“ a ne cizı́ – “text”, "text"?
18. Nemá m nevhodně zalomené ř ádky nebo strá nky (na koncı́ch ř ádků jed‑
nopı́smenná slova (př edlož ky, spojky), na koncı́ch strá nek vdovy, na za‑
č átcı́ch strá nek sirotky)?
19. Cetl prá ci ně kdo kromě mě ?
20. Shoduje se tiš tě ná prá ce s PDF/A verzı́ vklá danou do IS‑STAG (PDF verze
nesmı́ obsahovat podpisy, tedy PDF obsahuje nepodepsané zadá nı́ a ne‑
podepsané prohlá š enı́)?

Při řešení problémů s vypracováním je vhodné využít
následující zdroje informací
[1] Na FM TUL vyš la v roce 2019 upravená skripta: Metodika zpracování ba‑
kalářských a diplomových prací od Z. Plı́vy, J. Drá bkové , J. Koprnické ho
a L. Petrž ı́lky, která jsou k dispozici ke staž enı́ na: https://dspace.tul.cz/
handle/15240/151103.
[2] Ke sprá vné mu citová nı́ je potř eba zná t normu CSN ISO 690, která je dle
Smě rnice rektora TUL č . 5/2018 (aktualizace v roce 2020) doporuč e‑
na př i tvorbě absolventský ch pracı́ na TUL. Pravidla a př ı́klady najdete
na strá nká ch mnoha knihoven např. zde: https://sites.google.com/site/
novaiso690/schema‑a‑priklady.
Dá le je mož né využ ı́t generá toru na strá nká ch č eské ho projektu vě nujı́‑
cı́mu se bibliogra ický m citacı́m: https://www.citacepro.com, který mo‑
hou č lenové akademické obce TUL využ ıv́ at zdarma v PRO verzi.
[3] Sprá vné použ ıv́ á nı́ č eské ho jazyka nenı́ triviá lnı́ ú kol (např. psanı́ sym‑
bolů „–“ (pomlč ka) / „‑“ (spojovnı́k) / „−“ (minus), mezer, zá pisů č ı́sel
s jednotkami, psanı́ slov ‑icı́/‑ı́cı́ ad.). Na strá nká ch Akademie vě d CR
vš ak existuje Jazyková poradna a Internetová jazyková příručka, kde je
mož né nalé zt odpově di na ř adu jazykový ch otá zek. Odkaz na strá nky je
tento: http://prirucka.ujc.cas.cz/.
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