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Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 

2. Originál zadání DP 

6. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 

7. Obsah DP 

3. Zásady pro vypracování DP 8. Textová část DP 

4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Seznam použité literatury 

5. Prohlášení spolupracující právnické nebo 

fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP 

10. Přílohy 

 

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. 

ad 2) Originál zadání DP student obdrží na své oborové katedře.  

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za originálem zadání DP.  

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním a vlastnoručně podepsané 

studentem s uvedením data odevzdání DP.  

ad 5)V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

ad 6) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

ad 7) Obsah DP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 8) Textová část DP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním DP; 

 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. cca 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité 

literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 

Times New Roman 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý – 3 cm, pravý 2 

cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně být v textu 

poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy 

(viz ad 10). 
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Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. 

Matematické vzorce musí být číslovány (v kulatých závorkách). U vzorců, údajů a hodnot 

převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich pramen - u literatury 

citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 9) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 

světových jazyků. Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je 

nutno uvádět důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité 

literatury musí být uveden odkaz v textu DP. 

ad 10) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), 

které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 

v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 

zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. Po vložení DP do IS EDISON bude provedena 

její kontrola na plagiátorství. 
 

IV. 

 Nesplnění výše uvedených zásad pro vypracování diplomové práce může být důvodem 

nepřijetí práce k obhajobě. O nepřijetí práce k obhajobě rozhoduje v tomto případě garant 

příslušného studijního oboru. Tyto zásady jsou závazné pro studenty navazujícího magisterského 

studijního programu Nanotechnologie Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2019/2020. 
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