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Pokyny k vypracování bakalářské práce
1 Formální úprava bakalářské práce
1.1 Vazba a desky
Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách
tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje
nahoře hlavičku
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
pod hlavičkou
znak ČVUT
zhruba uprostřed
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
vlevo dole
rok odevzdání BP (2010)
vpravo dole
Jméno a příjmení
Bude použito bezpatkové písmo (např. font Arial), text i znak budou zarovnávány na
středovou osu. Celková úprava přední strany desek BP je na příloze č.1.
1.2 Papír, tisk a okraje stránky
Pro BP se použije bílý papír formátu A4. Tiskne se pouze na jednu stranu.
Okraje stránek (vzhled stránky)
horní okraj 30 mm
dolní okraj
20 mm
levý okraj
40 mm (je zapotřebí místo pro svázání!)
pravý okraj 25 mm
1.3 Titulní list
Titulní list obsahuje
nahoře hlavičku
pod hlavičkou
uprostřed

vlevo dole

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb
znak ČVUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Název bakalářské práce (dle zadání)
Jméno a příjmení
rok odevzdání BP
Vedoucí diplomové práce:
Jméno a příjmení vedoucího BP s jeho akademickými tituly

Titulní list se nečísluje.
Celková úprava titulního listu je na příloze č. 2
1.4 Prohlášení autora a poděkování
Prohlášení autora BP je na druhém (neočíslovaném) listu umístěné v jeho v horní třetině. Text
prohlášení je závazný:
Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně pouze s
použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.
V Praze …datum

…………………………….
Jméno a příjmení diplomanta

Prohlášení musí být podepsáno buď inkoustovým perem, nebo modrou propisovačkou
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Poděkování
Pokud chce autor/autorka poděkovat (např. pracovníkům podniku, kde diplomový úkol řešil,
vedoucímu práce aj.), pak se poděkování uvádí na samostatném listě, který se zařazuje za
„Prohlášení autora“ a umísťuje se do jeho spodní třetiny.
1.3 Zadání
Všemi podpisy opatřený originál zadání, které bylo vydáno katedrou, se zařadí do výtisku
určeného k uložení v knihovně. Každý další odevzdaný výtisk se opatří kopií.
1.4 Anotace (Annotation) a klíčová slova (Keywords)
Anotace (abstrakt) se zpracovává vždy v českém a anglickém jazyce.
Hlavičku anotace tvoří název bakalářské práce, pod ní následuje text v rozsahu maximálně 15
řádků. Anotace krátce shrnuje účel a obsah práce, upozorňuje na nové poznatky a hlavní
závěry. Píše se ve třetí osobě jednotného čísla trpného rodu. (Příklad: Autor se zabývá, autor
zjistil, atp.) Nemá obsahovat vzorce ani odkazy na literaturu. Nemá také uvádět obsah
jednotlivých kapitol např. slovy „První kapitola se zabývá...“, „Ve druhé kapitole je řešen
problém....“, ale má být chápán jako jednolitý celek.
Pod anotací se vypíší klíčová slova, charakterizující BP (3 až 5 klíčových slov)
Příklad: betonování, betonování za nízkých teplot, zateplování prováděných konstrukcí
Česká a anglická anotace se píší na samostatné listy.
2 Grafická úprava textu bakalářské práce a jeho struktura
2.1 Grafická úprava textu:
Jedna stránka textu obsahuje 30 řádek, to je asi 60 úderů na řádku. V textovém editoru Word
tomu odpovídá nastavení:
velikost písma 12;
řádkování 1,5,
první řádek odstavce se odsadí o 1,25 cm
mezera u odstavců „před“ 6
zarovnání do bloku.
Doporučuje se styl písma Arial (bezpatkové), nebo patkové Times New Roman. Velikost
písma 12 bodů je u vlastního textu, 14 a 13 bodů u nadpisů. Tučně se zvýrazňují nadpisy
kapitol a podkapitol. Tiskne se po jedné straně papíru.
2.2 Struktura BP
BP obsahuje obsah, úvod, vlastní text, závěr, seznam literatury, případně seznam příloh a
přílohy. Vlastní text BP se člení do číslovaných kapitol, pro podrobnější členění
v jednotlivých kapitolách se opět užívá čísel (2, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 – max. čtyři čísla). Úvod,
závěr a seznamy se neoznačují čísly! (Viz příloha 3)
2.2.1 Obsah a stránkování BP
První očíslovanou stránkou je úvod. Předcházející listy, (počínaje titulním listem a konče
poslední stránkou obsahu), se započítávají, ale nečíslují. Proto se stránkování obvykle začíná
od čísla 7 nebo 8. Stránky se číslují arabskými číslicemi umístěnými v dolním okraji (zápatí)
uprostřed (na ose textu). Úprava obsahu je na příloze č. 3.
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2.2.2 Úvod
Úvodem počíná číslování stránek BP (číslo stránky „ÚVOD“ odpovídá pořadí této stránky
od začátku BP). Úvod musí obsahovat
zdůvodnění aktuálnosti tématu a formulaci zkoumaného problému,
současný stav problematiky,
přehled existující literatury, vztahující se k danému tématu
a stanovení cílů diplomové práce.
Úvod BP bývá obvykle na 1 – 3 stranách.
2.2.3 Vlastní text DP
Nadpisy a názvy kapitol se píší bez odsazení odstavce, tj. od levé části textového bloku, za
nadpisem či názvem kapitoly se nepíše tečka. Číselné označení mají pouze hlavní kapitoly,
podkapitoly a oddíly (hovoříme o tzv. třístupňovém číslování textu), mezi čísla označující
různé stupně členění textu se píše tečka, za číslo posledního stupně se tečka nepíše.
(Příkladem je členění tohoto dokumentu). Pro přehlednost jednotlivé hlavní kapitoly, (asi
2 až 3), začínají novou stránkou, zatímco podkapitoly a oddíly pokračují na stejné stránce
v běžném textu stránky.
Tabulky a obrázky
Každá tabulka a obrázek má číslo a nadpis, stručně charakterizující obsah. Číslují se
průběžně v celé BP arabskými číslicemi (Tab. 1, Obr. 3). Označení tabulky a její název se
uvádějí vlevo nad tabulkou a píší se kurzívou menším písmem 10 bodů.
Tab. 7: Vývoj výnosů a nákladů při změnách objemu produkce výrobku S202

O b je m p r o d .
v kusech
0
250
500
750
1000
1250

V ý n o s y c e lk e m
v tis . K č
0 ,0
1 2 ,5
2 5 ,0
3 7 ,5
5 0 ,0
6 2 ,5

N á k la d y
v tis . K č
1
2
2
3
3
4

c e lk e m
5
0
5
0
5
0

Převzato ze závěrečné zprávy firmy Breno pro rok 2007

80,0
(vtis. K
č)

Výnosy, náklady

Obrázky (tj. obrázky, ale i grafy a schémata) se označují i s názvem vlevo pod obrázkem.
V ýnosy
celkem v
tis. Kč

60,0
40,0

BZ

Náklady
celkem v
tis. Kč

20,0
0,0
0

250

500

750

1000 1250
(k s )

Obr. 4: Bod zvratu (Převzato z [Hála a kol. ])

Pokud čerpáme údaje do tabulky od jiného autora nebo z jiného zdroje (např. z firemních
materiálů), je třeba uvést pod tabulkou zdroj informací. U převzatých obrázků a grafů se
musí uvést zdroj.
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Grafy a diagramy v BP: uvádíme buď průběžně v textu nebo v příloze. Každý graf nebo
diagram musí mít své číselné pořadí, název, musí být jasně a srozumitelně označeny
závisle i nezávisle proměnné a pod grafem v legendě vysvětleny použité zkratky
(označení). Čerpáme-li údaje do grafu z cizího materiálu, je nutno tuto skutečnost uvést
pod graf a označit podkladový zdroj.
Citování literatury
Jestliže jsou některá zjištění, fakta apod. převzata od jiných autorů, je zapotřebí na tuto
skutečnost upozornit v textu. O přesném způsobu citací se můžete poučit v ČSN ISO 690, jak
se cituje z elektronických dokumentů popisuje ČSN ISO 690-2. Katedra doporučuje
následující způsob.
Příklad
Časový průběh prací lze modelovat různými způsoby. Pro železobetonové stavby se
doporučuje [Juríček] užívat časoprostorový graf.
Zároveň se v seznamu literatury (viz dole) uvede úplná identifikace použitého zdroje:
Juríček, Ivan: Technológia pozemných stavieb Hrubá stavba, Jaga group, Bratislava 2001,
ISBN 80-88905-29-X
Jestliže citujeme ze dvou knížek stejného autora, potom se u jména autora uvádí rok vydání
citované knihy [Juríček 2001]. Lze také použít jiného způsobu odkazu:
Příklad
Časový průběh prací lze modelovat různými způsoby. Pro železobetonové stavby se
doporučuje (4) užívat časoprostorový graf.
V seznamu literatury je pak nutné jednotlivé zdroje očíslovat:
4. Juríček, Ivan: Technológia pozemných stavieb Hrubá stavba, Jaga group, Bratislava 2001,
ISBN 80-88905-29-X
Protože seznam literatury se sestavuje abecedně podle jmen autorů, je nutné provést
očíslování až při konci prací na BP a zkontrolovat správnost odvolávek v textu neboť zde
velmi často dochází k chybám.
2.2.4 Závěr
(Začíná jako hlavní kapitola na nové straně, nečísluje se. Pokračuje očíslování stran)
Závěr by měl vždy obsahovat vyhodnocení splnění cíle, které byly vytyčeny v úvodu BP.
2.2.5 Seznam literatury
Začíná na nové straně a má samostatný nadpis POUŽITÁ LITERATURA. Číslo první strany
seznamu literatury je uvedeno v obsahu.
Seznam literatury je uspořádán abecedně podle příjmení autorů publikace.
3. Počet odevzdávaných výtisků BP
Bakalářská práce se odevzdává ve stanoveném termínu nejméně ve dvou výtiscích. Vedoucí
bakalářské práce může požádat o další výtisk, který odevzdává v jednoduché kroužkové
vazbě. Alespoň jeden výtisk BP musí být doplněn CD diskem obsahujícím předkládanou
bakalářskou práci v elektronické formě. BP na CD disku se odevzdává ve formátech .doc,
(text), .xls (tabulky) .dwg (výkresy), ev. v jiných souborech (ve kterých byly vytvořeny) a
v konečné podobě ve foemátu .pdf (Acrobat).
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Příloha 1
Úprava desek BP

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2010

Jméno, Příjmení
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Příloha č. 2
Titulní list

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Název práce

Jméno Příjmení studenta
2010

Vedoucí bakalářské práce: Jméno, příjmení včetně titulů
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Příloha č. 3
Vzor obsahu BP
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