Vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP) = písemná práce = diplomová práce (DP)

NÁLEŽITOSTI A USPOŘÁDÁNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI
USPOŘÁDÁNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI VŠKP
Pořadí
 titulní list
 zadání VŠKP – „Zadání diplomové práce“
 abstrakt = anotace v českém (max 10 řádků) a anglickém jazyce (max 10 řádků)
 klíčová slova v českém a anglickém jazyce (max 10)
(vyplní student i v elektronické verzi přes STAGweb, verze tištěná i elektronická musí být
shodné, doporučuji zkontrolovat vedoucím DP)
 prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora (na FaF nepovinné)
 poděkování (nepovinné)
 obsah
 úvod
 vlastní text práce (dělit na - teoretická část, experimentální část, diskuse)
 závěr
 seznam použitých zdrojů
 seznam použitých zkratek a symbolů
 seznam příloh
 přílohy.
TIŠTĚNÁ VERZE VŠKP




Student odevzdává 2 povinné výtisky.
Výtisky musí být v kompaktní jednoduše nerozebíratelné formě opatřené deskami.
V horní části desek:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Farmaceutická fakulta (povinné)
Ústav (nepovinné)



V dolní části desek:
vlevo Brno a rok vydání (povinné), vpravo jméno a příjmení (povinné)
Výtisk i vazbu VŠKP si zajišťuje každý student individuálně.



TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA
POKYNY PRO PSANÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Okraje a velikost strany
rozměr stránky:..................................................A4 (210×297 mm)
okraj nahoře:......................................................2,5 cm
okraj dole:..........................................................2,5 cm
okraj vlevo:........................................................3,5 cm
okraj vpravo: .....................................................1,5 cm
pata (číslo stránky) od okraje papíru:................1,25 cm
číslování stran: pravý okraj při jednostranném tisku, vnější okraj při oboustranném tisku
Písmo
Při psaní textovým editorem lze použít:
Times New Roman ve velikosti 11 až 12 pt nebo Arial ve velikosti 10 až 11 pt.
Pro zvýraznění slov nebo vět v textu lze použít polotučný řez (bold) nebo kurzívu
(italic).
Řádkování
Při psaní textovým editorem řádkování „nejméně“ 15 pt pro velikost písma 12 pt nebo 14
pt pro velikost písma 11 pt. Případně řádkování 1,5.
Hladký text zarovnat do bloku.
BIBLIOGRAFICKÉ CITACE PODLE NORMY ČSN ISO 690
Citace by měla být přehledná a úplná.
Odkaz na literární pramen se v textu vyznačí číslem jako horní index.
Příklad: kde jsem to vlastně našel25 ...
nebo v hranatých závorkách.
Příklad: kde jsem to vlastně našel [25] ...
Pokročilejší uživatelé textových editorů mohou využít funkci „vložit poznámku pod
čarou, vysvětlivka“ a odkazy nechat číslovat automaticky s tím, že citace („vysvětlivka“
bude uvedena na konci dokumentu).

Podívejte se
http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf
http://citace.com/moduly.php

Doporučení:
K psaní matematických vzorců a některých chemických rovnic lze použít Word Editor rovnic.
Pro psaní vzorců a rovnic program ISICdraw aj.
Číslování rovnic je vhodné zarovnat vpravo, v kulatých závorkách.
Před interpunkčními znaménky (tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, vykřičník)
není mezera, za nimi vždy.
Uvnitř závorek není text oddělován od závorky mezerou.
Desetinná čísla se píší s čárkou.

VELIKOST OBRÁZKŮ
Optimální velikost obrázků je 0,5 strany včetně popisu, tj. 2 obrázky na stranu, pokud
složitost obrázku nevyžaduje větší rozměr.
Popis obrázků pište pod obrázek.
Velikost písma popisu obrázků je shodná s velikostí písma hladkého textu, případně o 1 pt
menší.

TABULKY
Popis tabulek pište nad tabulkou.
Tučně se zvýrazňují pouze záhlaví sloupců nebo řádků.
Velikost písma v tabulkách je shodná s velikostí písma hladkého textu, případně o 1 pt menší.
Doporučený rozsah diplomové práce 40-70 stran, lze dohodnout s vedoucím DP i více.

POSUDKY
Text (znění) oponentského posudku a posudku vedoucího práce bez uvedení známky má
právo student znát minimálně 3 dny před datem obhajoby VŠKP (zajistí přednosta ústavu,
na kterém bude práce obhajována).

