
Závazné a doporučené po�adavky pro předkládání diplomových prací 
 

Závazné po�adavky 
 

 

1. Pořadí stránek:  
! titulní list (�kola, název práce, autor, vedoucí DP, letopočet, ©) 
! zadání DP (v jedné odevzdané kopii originál) 
! čestné prohlá�ení o samostatném vypracování DP 
! (poděkování vedoucímu DP, �) 
! první číslovaná stránka obsahuje:  
      název DP (shodný s názvem na titulní stránce  - česky a anglicky) 

  dal�í stránky 
! souhrn   - asi 15 ř. 
! summary - asi 15 ř. (anglicky) 
! klíčová slova - max. 10 
! key words   (anglicky). 

2. Práce se odevzdává v pevné vazbě ve 2 výtiscích (1 originál + 1 kopie). 
3. Zároveň s prací se odevzdají 4 ks tezí (asi 3 str. textu a vybrané bibliografické citace). 
4. Dále student odevzdá na katedru disketu nebo CD s elektronickou  verzí diplomové práce a tezemi 

(povolené formáty souboru jsou .doc,  .rtf, .pdf). Elektronická verze bude obsahovat kompletní text 
diplomové práce (včetně  příloh ). Jména souborů jsou vázána na u�ivatelské jméno do IS Student (např.  
xdvov100_DP a xdvov100_T). Katedra zkontroluje správnost pojmenování a úplnost elektronické verze 
DP a nosič studentovi vrátí. Vypálení CD lze objednat u slu�by SIS v Internetovém pavilonu.  

5. Práce musí  respektovat zásady odborného textu (členění do kapitol, subkapitol, odstavců, průbě�né  
citace ...). 

 

Doporučené po�adavky na formální zpracování  
 

     Osnova práce:  
         Obsah 

1. Úvod 
2. Cíl práce a metodika 
3. Literární re�er�e (přehled ře�ené problematiky) 

      � dal�í členění  dle upřesnění vedoucího DP 
          (Popis přírodních, ekonomických, ..., podmínek,  Vlastní rozbor, pokusy,    
           pozorování,  Výsledky, návrhy na realizaci,  Diskuse, �) 

     X. Závěr 
     X. Seznam literatury 
     X. Přílohy 

1. Rozsah práce: 50 � 60 stran textu. 
2. Velikost písma 12, řádkování 1.5, horní okraj 4, levý okraj 4, pravý okraj 2. 
3. Průbě�né a bibliografické citace  podle ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2  (viz ukázky). 

 
 

Ukázky doporučených průbě�ných a bibliografických citací 
 

Pro ti�těné publikace se doporučuje norma  ČSN ISO 690 z prosince 1996 a pro elektronické 
dokumenty norma ČSN ISO 690-2 z ledna 2000. Obě normy jsou k dispozici ve formátu .pdf na 
intranetu http://student.pef.czu.cz/normy. Dále lze také doporučit dokumenty (.pdf) na adrese 
http://www.boldis.cz/citace/. 
 

 Ukázky citací: 
 a-citace knihy 
 LOMINADZE, D.G. Cyclotron waves in plasma.1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. 206 p . 

ISBN 0-08-021680-3. 



    SMEKAL, Petr. Obchodní korespondence v anglickém jazyce. Ostrava: Sagit, 1996. 96 s. 
    DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Přel. R. Ře�ábek. 1. vyd. Praha: Na�e vojsko, 1994,  
    220 s. Fakta a svědectví. Sv. 119. Přel. z: Prophet der Vergangenheit. 
 

 b-citace kapitoly 
    WRINGLEY, E.A. Parish registers and the historians.  
    In STEEL,D.J., National index of parish registers. London: Society of genealogists, 1968,  
    vol.1, p. 155-167.     
    KRISTOFIČOVÁ, Eva. Citace jako zdroj informací vědeckého pracovníka.  
    In INFOS  95. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 1995, s.124-127. 
    FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie.  
    In WHITTON, J.L. a FISHER, J. �ivot mezi �ivoty. Brno: Bollingenská vě�, 1992, s. 9-14. 
 

c-citace článku 
    WEAVER, William. The collectors. Architectural Digest, 1985, vol. 42, no.12,  p.126-133. 
    �í�a, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pra�ské ZOO.  
    Zvířata a my, 1995, č. 4, s. 25-29. 
 

d-citace Internetu 
Pro citace z Internetu platí norma ČSN ISO 690-2.  
    Education World 
    http://www.education-world.com/ 
 

e-citování v textu - ukázky: 
a) Průbě�ná citace se uvádí číslem, bibliografické citace jsou průbě�ně číslovány. 
� � � dochází k téměř v�eobecné shodě, �e problém takto ře�it nelze a je třeba vyvíjet 
a průbě�ně ověřovat nové a efektivněj�í metody spolupráce [4]. I jiní autoři na tento problém často 
poukazují  [5, 6]. Ná� přístup je ov�em nutno chápat jako zcela nový a ojedinělý a � �  
 

Seznam literatury: 
 

4 BARTO�ÍKOVÁ, M. a KOPÁČ, L. Obchodní zákoník. Praha: Prospektum 1991, část 2. 
Obchodní společnosti a dru�stvo, hlava 1, Obchodní společnosti, díl 5. Akciová společnost, s. 
94-119. 

5 DVOŘÁK, Pavel. Na okraji Humanae vitae. In Odvěké tabu a dne�ní člověk. Praha: Avicenum - 
Zdravotnické nakladatelství, 1971, s. 175-192. 

6 FROST, Pavel a BARTO�OVÁ, Hana. Konference o evropské technické normalizaci 
v telekomunikacích. Magazín ČSN, 1992, roč. 2, č. 11, s. 155-156. 

 
b) Průbě�ná citace se uvádí jménem autora a letopočtem, bibliografické citace se nečíslují, uvádějí 
se zpravidla v abecedním pořadí. 
� � � dochází k téměř v�eobecné shodě, �e problém takto ře�it nelze a je třeba vyvíjet 
a průbě�ně ověřovat nové a efektivněj�í metody spolupráce (Barto�íková, 1991). I jiní autoři na 
tento problém často poukazují (Dvořák, 1971; Frost, 1992). Ná� přístup je ov�em nutno chápat jako 
zcela nový a ojedinělý a � � � 
 

Seznam literatury: 
 

BARTO�ÍKOVÁ, M. a KOPÁČ, L. Obchodní zákoník. Praha: Prospektum 1991, část 2. Obchodní 
společnosti a dru�stvo, hlava 1, Obchodní společnosti, díl 5. Akciová společnost, s. 94-119. 
DVOŘÁK, Pavel. Na okraji Humanae vitae. In Odvěké tabu a dne�ní člověk. Praha: Avicenum - 
Zdravotnické nakladatelství, 1971, s. 175-192. 
FROST, Pavel a BARTO�OVÁ, Hana. Konference o evropské technické normalizaci 
v telekomunikacích. Magazín ČSN, 1992, roč. 2, č. 11, s. 155-156. 
 
Poznámka: po dohodě s vedoucím DP lze pou�ít i jinou formu průbě�ných a bibliografických 
citací; např. formu  v časopisech Zemědělská ekonomika, apod. 


