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Zásadv pro wpracování bakalářské práce
I.

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů.

il.
Uspořádání bakalářské práce:

l. Titulní list 5. obsah BP
2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP
3' Prohliíšení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury
4. Abstrakt + klíčová slova ěesky a anglicky 8. Přílohy

ad 1) Titulním listem je originál r.adání BP, kteý student obdrží na své oborové katedře.

ad2)Tyto ,,Zásady pro vypracovánibakalátÍské práce" následují za tifulním listem.

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP.
V případě, že BP vychází ze spolupráce s jiými pravnickymi a fizickymi osobami a
obsahuje citlivé údaje, je na nldštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnicke
nebofyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP.

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. l
strany pro obějazykové verze.

ad 5) obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol,
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na Seznam příloh a seanam použité literatury, s
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování.

ad 6) Textová část BP obvykle zahmuje:
. Úlrod' obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se
zadánímBP;
o Vlastní rozpracování BP (včetně obrrízků, tabulek, ýpoětů) s dílčími zálvěry,
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému;
. Závěr, obsahující celkové hodnocení ýsledků BP z hlediska stanoveného zadání.

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikaění) část.
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury).
Text musí byt napsán vhodným textoým editorem počítače po jedné straně bílého
nelesklého papíru formáfu A'4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo
Times New Roman (nebo podobné) 12b řádkování l,5; okraje _ horní, dolní - 2,5 cm,leý
- 3 cm, praý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na
ně být v textu poukázáno. Budou zaÍazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné,
jako přílohy (viz ad 8).
odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny vypočty musí být
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušetjejich správnost.



U vzorců, údajů a hodnot pÍevzaých z odborné literatury nebo z praxe musí bý uveden
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranaých závorkách) na seznam
použité literatury.
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu
mohou snížit klasiťrkaci práce.

ad7) BP bude obsahovat alespoň l0 literárních odkazů, ztoho nejméně 3 vněkterém ze
světových jazyků.
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět
důsledně v souladu s CSN Iso 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí
byt uveden odkaz v textu BP.

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ý části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.

ilI.
Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihďsky svázaných vyhotoveních, pokud

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

nahoře: Vysoká škola báňslai - Technickó univerzita ostrava

F akult a me t alur gie a mat er iól ov é ho inž enýr s n í
Katedra.

uprostřed:

dole:

BAKAIALRSK,,i Pfu{CE

Rok Jméno a příjmení

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných vytisků odevzdá student kompletní práci také
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčovych slov v češtině a angliětině.

IV.

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto
zásady jsou závazné pro studený všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské _ Technické univerzity ostrava od
akademického roku 2009 l20l0.

Ostrava 30. I l. 2010 Prof.Ing. c., Dr.h.c.
inženýrstvíděkan fakulý metalurgie a materiál

VSB-TU Ostrava



P R o H L Á š E N Í

Prohlďuji, že

o jseÍn byl saznómen s tím. Že na moji bokolóřskou próci se plně vztohuje zókon
č. t?l/?ooo sb. - outorský zókon, zejména s35 - užití dílo v rrímci
občonských a nóboŽenských obřodů, v rómci školních předstovení o užití dílo
ško|ního o 560 - školní dílo.

. beru no vědomí, Že Vysoká školo bóňskó - Technickrí univerzito ostrovo (dríle
jen VšB - TUo) má právo neýdělečně ke své vnitřní potřebě bokolářskou
próci užít (S35 odst. 3).

souhlosím s tím, Že jeden Výtisk bokolóřské próce bude uložen v ÚsŤřední
kníhovně všg - TUo k prezenčnímu nohlédnutí a jeden Výtask bude uložen u
vedoucího boko!óřské próce. Souhlosím s tím, Že údaje o bokolářské próci
budou zveřejněny v ínformočním systému všg_ruo.

bylo sjednóno,Že s všg - TUo. v přípodě zójmu z jeJí strony, uzovřu licenční
smlouvu s opróvněním užít dílo v rozsohu S12 odst. 4 qutorského zókono.

. bylo sjednóno, Že uŽít své dílo - bokqlóřskou próci nebo poskytnout licenci
k jejímu využití mohu jen se souhlosem VšB - TUo, kteró je opróvněno
v tokovém přípodě ode mne požodovot přiměřený příspěvek nq úhrodu nóklodů,
které byly VšB - TUo no vytvoření dílo vynoloženy (ož do jejich skutečné
vyše).

. beru no vědomí, že odevzdóním své bokolóřské próce souhlosím s jejím
zveřejněním podle zákono č. tll/t998sb., o vysokých školách a o změně g

doplnění dolších zókonů (Zókon o vysokých školách) bez ohledu no rnýsledek
její obhojoby.

. Místopřísežně prohlďuji, Že jsem celou bokolóřskou prdcí vyprocovol
somostotně.
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