Struktura bakalářské a diplomové práce
Práce obsahuje úvodní nečíslované stránky a vlastní práci s číslováním stránek a povinnou skladbou (viz
vzorový soubor) zahrnující prohlášení o samostatném zpracování, bibliografickou identifikaci v českém
i anglickém jazyce (její součástí jsou abstrakt a klíčová slova) a obsah. Nepovinnou součástí je poděkování
vedoucímu práce popř. dalším spolupracovníkům, poděkování lze zařadit i do úvodu práce.

Struktura vlastního textu
Typické součásti práce jsou:
• Úvod
Stručně, jasně a výstižně uveďte čtenáře do problematiky. Definujte jasně cíl předložené práce,
popř. její zasazení do širšího kontextu. Zde neuvádějte výsledky. Doporučený rozsah 1–2 strany.
• Vlastní text
Typicky zahrnuje současný stav studované problematiky, aktuální literární rešerši, která se týká
zadaného úkolu a její kritické zhodnocení. Následně navazuje vlastní řešení úkolu, experimenty,
pedagogický výzkum, výpočty. Uveďte veškeré přístroje, experimenty, metody a postupy, které jste
použili. Dále uveďte veškeré výsledky, ke kterým jste dospěli – ve formě textu, tabulek, obrázků a
grafů. Výsledky slovně komentujte a proveďte jejich zhodnocení v rámci diskuze s ohledem na do
posud publikované poznatky v dané oblasti.
• Závěr
Obsahuje stručné shrnutí výsledků. Vyjádřete jednoznačně, zda byl cíl práce definovaný v úvodu
splněn. Zdůrazněte váš přínos i přínos vaší práce. Můžete rovněž uvést svá doporučení pro pří
padný další rozvoj dané problematiky.
• Seznam použitých zdrojů
Použitá literatura, internetové zdroje apod.
• Seznam použitých symbolů a zkratek
Jen pokud je to potřebné; zkratky a symboly uvádějte v abecedním pořadí, není potřeba vysvět
lovat věci obecně známé jako např. symboly veličin a jednotek definovaných v SI.
• Přílohy
Mohou obsahovat např. fotodokumentaci, návody k laboratorním cvičením či jiné výstupy, atd.
Přílohy a různé seznamy nejsou povinné.

Jsteli na pochybách, obraťte se na vedoucího práce!
Obecné doporučené požadavky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Text je zarovnán do bloku, neobtéká obrázky, grafy a tabulky.
Používejte důsledně jeden styl (využívejte funkce struktury textu – nadpisy různých úrovní ve
vašem editoru).
Okraje: vlevo nechejte minimálně 35 mm kvůli vazbě, při oboustranném tisku je třeba nastavit
střídání okrajů na pravých a levých stránkách.
Doporučenou velikostí písma je 12pt.
Každá hlavní kapitola začíná na nové stránce.
Kapitoly číslujte do maximálně do 3. úrovně (např. 1.1.3), za poslední číslicí nedělejte tečku.
Obrázky, schémata, tabulky se číslují průběžně. Příslušná popiska se uvádí pod obrázkem nebo
grafem a nad tabulkou.
Vazba práce je většinou pevná (není to povinné). Na hřbetu je v horní části uveden rok, ve spodní
části vaše jméno.
Přiložení práce v elektronické podobě (ve formátu PDF) na CD nosiči je nepovinné, je však nutné
zadat veškeré náležitosti do STAGu.
Na sekretariát katedry se odevzdávají 2 výtisky práce.

