Formální stránka psaní bakalářské práce
Bakalářská práce se odevzdává ve třech fyzických a jedné elektronické kopii ve
formátu pdf vypálené na CD.
Bakalářská práce by měla mít následující strukturu:
1. Desky
2. Titulní strana
3. Prohlášení
4. Abstrakt
5. Kopie zadání
6. Obsah
7. Seznam použitých symbolů (volitelný)
8. Úvod
9. Vlastní práce
10. Závěr
11. Seznam použité literatury
Vložený posudek školitele
Desky mají být pevné, profesionálně vytvořené (knižní vazba). Co by na nich kde
mělo být napsáno, můžete vidět na obrázku 1 na konci. Pro název školy a fakulty lze použít
zkratky. Na hřbet práce je možné umístit jméno autora a rok dokončení.
Jaké informace obsahuje titulní strana, můžete vidět na obrázku 2. Znak ČVUT je
volitelný a nalézt ho lze třeba na http://cz.science24.org/.
Další strana (levá) je prázdná a na stránku vpravo umístíme prohlášení. To je tvořeno
textem: „Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci
vypracoval/vypracovala samostatně a uvedl/uvedla veškerou použitou literaturu.“ K tomu
připojíme svůj podpis.
Na druhé straně listu s prohlášením následuje abstrakt, jehož formální struktura je na
webové adrese http://geraldine.fjfi.cvut.cz/WORK/bp_dp.html. Abstrakt představuje výcuc
toho nejdůležitějšího z práce. Psaní abstraktů je samostatný literární žánr a na internetu o něm
lze najít mnoho informací, např. http://www.fbmi.cvut.cz/e/bak-prace-zasady/295.pdf.
Umístěný by měl být na stránce vlevo, na druhé straně listu s titulní stranou.
Za ním se má nalézat kopie formálního zadání práce, které jsme dostali podepsané od
vedení. Do každého výtisku práce vložíme jednu oboustrannou kopii, originál si můžeme
nechat na památku. Do elektronické verze práce se zadání nevkládá.
Jako další přichází obsah. Číslování stránek začíná od titulní strany (str.1), ale fyzicky
čísla stran píšeme až od obsahu (typicky strana 7 u tištěné verze) a to dolů doprostřed.
Za obsahem umisťujeme volitelně seznam použitých symbolů a poté povinně úvod.
V něm bychom měli rozvést na půl strany až stranu cíle naší práce a způsoby, jak toho
dosáhnout. Také tady můžeme poděkovat školiteli.
Nyní už píšeme vlastní práci. Tisknout ji můžeme jednostranně nebo oboustranně,
pro velikost a typ fontu katedra žádné požadavky nemá (pouze „Bakalářská práce by měla mít
náležitou kulturu projevu a vhodnou úpravu.“). Doporučuje se začínat nové kapitoly na novou
stranu vpravo (liché stránky).
Po ní následuje závěr. V něm bychom měli uvést své zhodnocení práce, k čemu bude
práce dále použitelná a jak na ní plánujeme navázat.
Nakonec přichází seznam použité literatury. Musí obsahovat veškeré naše zdroje.
Jednotlivá díla by měla být očíslovaná a každý zápis mít strukturu: číslo, autor, název díla,
vydavatelství, místo vydání, rok vydání. Lze uvádět i webové adresy.
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