
Pokyny pro zpracování diplomové (bakalá�ské1) práce 
 
Student by si m�l uv�domit, že diplomová práce je p�edevším jeho samostatným dílem. Vedoucí práce 
poskytuje studentovi odborné vedení. Student by m�l svým aktivním p�ístupem prokázat p�ipravenost �ešit 
zadané téma a konzultovat postup a díl�í výsledky s vedoucím DP. Vedoucí DP pr�b�žn� hodnotí dosažené 
výsledky i kvalitu spolupráce s diplomantem. Záv�ry hodnocení jsou obsaženy v oponentním posudku 
vedoucího DP p�i obhajob� DP. 
 
 

Stru�ný �asový harmonogram 
3 r. – LS, 4 r. – ZS Student získává p�ehled o �ešených projektech na kated�e a odd�lení, o �ešených a 

obhájených DP odd�lení geomatiky, zapojuje se do �ešitelského týmu aktuálních diplomních 
projekt� podle svého zam��ení a budoucí odborné specializace. 

 
4 r. – LS Diplomant domlouvá téma práce s vedoucím a plní formální požadavky zadání a registruje jej 

na STAG (více viz STAG). 
5 r. – ZS  Diplomant pracuje na vlastním diplomovém projektu a pr�b�žn� jej z vlastní iniciativy konzultuje 

s vedoucím. 
zá�í-�íjen Diplomant má provedenu rešerši odborné literatury a elektronických informa�ních zdroj�, 

konzultuje obsah a díl�í �ešení  práce s vedoucím. 
Listopad –prosinec Na základ� studia literatury je možné sepsat úvodní kapitoly „Zam��ení práce“ 

„Sou�asný stav �ešení zvoleného problému“ Jsou již z�ejmé výsledky �ešení, které jsou 
ov��itelné, je možné formulovat díl�í záv�ry. Tato úrove� rozpracovanosti je podmi�ující pro 
získání zápo�tu z Diplomního seminá�e za ZS. 

 
5 r. – LS 
leden-únor ° Diplomant konzultuje  výsledky a vlastní text diplomové práce s vedoucím. 
b�ezen ° P�edložení textu diplomové práce vedoucímu. P�i další práci zohlednit p�ipomínky vedoucího.  
kv�ten ° P�edložení kompletního textu práce, formální úpravy, tvorba p�íloh, projektové dokumentace.  
 ° Registrace práce na STAG. 
 ° Osobní odevzdání práce na sekretariát katedry v termínu ur�eném v zadání. 
�erven ° Obhajoba diplomové práce. Diplomant v�as v odpovídajícím formátu a na odpovídajícím 

médiu dodá prezentaci, informaci o �ase a zp�sobu dodání prezentace získá diplomant od 
technika katedry �i vedoucího práce. 
° Publikování úsp�šn� obhájené DP na webových stránkách odd�lení Geomatiky. 

 
poznámka: Je vhodné aby diplomant svoji práci publikoval v odborném �asopise �i prezentoval na 

studentské konferenci. Podrobnosti dohaduje student s vedoucím práce. 
 
Odevzdání práce se �ídí datem, které je uvedeno v zadání. 
 
V p�ípad� pozd�jšího odevzdání práce je za získání a v�asné doru�ení oponentského posudku odpov�dný 
diplomant. 
 
 

Základní struktura práce 
- detailn�jší popis struktury práce naleznete nap�. na adrese 

(http://www.kiv.zcu.cz/studies/dp/pokyny.php), zde najdete vyjmenovány jen klí�ové �ásti: 

Abstrakt (�esky + cizojazy�n�). 

• �estné prohlášení diplomanta o tom, že práci zpracoval samostatn�. 

• Prohlášení diplomanta o tom, že svoji práci poskytuje i pro externí výp�j�ky z knihovny, pokud to 
charakter práce dovolí.  

• Obsah 

• Vlastní text práce. 

• Teoretická �ást – cca 1/3, max. 1/2 práce. 

• Praktická �ást (vlastní p�ínos diplomanta)– zbytek. 
• P�ílohy. 

• CD. 

                                                 
1
 Pokyny byly zpracovány p�vodn� pro diplomové práce, studenti pracující na bakalá�ské práci si proto z dokumentu 

vyberou to, co je pot�ebné pro n� ;-). 



• Eviden�ní list (více viz. STAG). 

Obsah p�iloženého CD 
 

• Popis struktury CD musí být zárove� vložen i do práce jako papírová p�íloha. 

• Text práce musí být uložen na CD ve formátu PDF,  volitelné je umíst�ní zdrojového formátu textu 
práce. 

• CD by m�lo obsahovat i d�ležité zdroje, pokud existují, není-li to v rozporu s autorským zákonem, a 
je riziko, že v budoucnu tyto zdroje nebudou dostupné v požadované podob� (klasický p�íklad jsou 
vý�atky z diskusních fór na Internetu). 

• Nápl� záleží do jisté míry na diplomantovi, ale popis struktury CD musí být vložen ve form� html 
souboru v ko�enovém adresá�i CD. Zárove� musí být tento popis p�iložen i jako papírová p�íloha 
práce. 

 
 

Podrobné poznámky, které studentovi mohou být užite�né p�i tvorb� DP 
 
Student získává za diplomovou práci 2 zápo�ty.  
 1. v zimním semestru a to za prokázanou práci na projektu. 
 2. v den odevzdání DP a to až po odevzdání svázané práce na sekretariátu katedry. 
 
P�i psaní práce se držte zásad vyv�šených na adrese: 
 http://gis.zcu.cz/index.php?page=studium_pokynykzavercenympracim 
 http://www.kiv.zcu.cz/studies/dp/pokyny.php 
 
Práce se odevzdává ve t�ech vyhotoveních (2x knižní vazba + 1x "kroužková") + 3x elektronická podoba 
(p�iložené CD, DVD) osobn� na sekretariát katedry a to nejpozd�ji do data, které je uvedeno na jejím 
zadání. 
 
Práce by m�la mít rozsah minimáln� 50-60stran (bez p�íloh). 
 

• Text práce je t�eba vedoucímu p�edložit dvakrát. Poprvé, když má diplomant rozmyšlenou kostru 
práce a sepsané úvodní kapitoly tak, aby bylo z�ejmé pochopení a správné uchopení tématu práce. 
Podruhé již kompletní práci a to nejmén� 3 týdny p�ed termínem odevzdání, aby vedoucí m�l �as 
práci p�e�íst a následn� aby diplomant m�l �as na zapracování záv�re�ných p�ipomínek. Diplomové 
práce vedoucí �te systémem FIFO, neboli „kdo d�ív p�ijde ...“. 

• Text odevzdávejte v papírové podob�. Korektury není možné d�lat v digitální podob�. 

• Diplomant si stálé hlídá sm�r vývoje práce a kontroluje zda se neodchyluje od zadání. 

• Co není vymyšleno p�ímo diplomantem, k tomu je t�eba uvést zdroj informace. 

• Maximální po�et úrovní �len�ní textu je 3, tedy: X.X.X 

• Náklady na tisk práce jsou na diplomantovi, není možné k tisku využívat katedrálních tiskáren. 
 
 

Záv�re�né úpravy 
• Zkontrolovat všechny odkazy v textu, zda skute�n� souhlasí, 

• zkontrolovat posuny obrázk� a formátování stránek. Pozor hlavn� ve wordu - ten dokáže delší 
dokumenty podstatn� p�estránkovat p�i zm�n� tiskárny, 

• zkontrolat „vdovy a sirotky“ - osamocené znaky na koncích �ádk�, 

• vytvo�it cizojazy�ný abstrakt, 

• vytvo�it klí�ová slova, 

• p�idat eviden�ní list a zaregistrovat se na STAGu, kde lze nalézt i další info o formálních 
požadavcích na DP, 

• (stag.zcu.cz, sekce dopln�ní diplomek). 
 


