
Oborové doplnění a komentář k Opatření děkana č. 1/2012 
pro bakalářský a magisterský program Geologie 

 
1. Požadavky uvedené v Opatření děkana jsou zpravidla minimální, tj. tam, kde není 
stanoveno jinak, určují minimální obsah dané části práce (obsah titulní strany apod.). 
 
2. Šablony uvedené v příloze jsou pouze příklady, tj. nejsou závazné a lze je v rámci 
dodržení typografických pravidel modifikovat. 
 
3. Další doplnění pro geologické práce: 
K bodu 1) Desky závěrečné práce programu Geologie mají stanovenu grafickou podobu, 

kterou najde v učebních materiálech pro diplomovu nebo bakalářskou práci. Na desky 
je nutno umístit též název práce (nad nápis Bakalářská/Diplomová práce). 
Doporučujeme si včas zajistit místo, kde jsou schopni takové desky vytisknout a 
použít. 

K bodu 3) Na závěr bibliografického záznamu (za klíčová slova) doplňte kódy MDT 
(optimálně tři kódy vystihující téma práce, popř. její zařazení geografické a zařazení 
do období podle historické geologie). 

K bodu 8) Je doporučeno neužívat nepovinnou zvláštní stranu Poděkování, naopak je 
vhodné namísto samostatné strany s poděkováním napsat nepovinnou Předmluvu, 
v níž můžete uvést nejenom poděkování, ale i další osobní a administrativní aspekty 
práce. Sem by patřila i informace o napojení práce na určitý projekt včetně jeho 
identifikace (čísla), napojení na praxi atd. Také zde může být uvedeno, jak je vaše 
téma důležité a co váš výzkum přinesl.  

V části předmluvy věnované poděkování je vhodné uvést zejména finanční 
pokrytí práce (pokud bylo jiné než z rozpočtu ÚGV), poskytnutí dat další osobou, 
pomoc při určování apod. Při poděkování osobám se uvádí jejich tituly a také důvod 
poděkování, tj. čím vám pomohly. 

K bodu 10) Po Obsahu by měla následovat kapitola Úvod (její název může být i jiný), která 
by podle definice měla zahrnovat uvedení čtenáře do problematiky, nikoliv 
informace patřící do již zmíněné Předmluvy.  

Celkový rozsah práce – text i obrázky – od Úvodu po Závěr (včetně) nesmí 
přesáhnout 20 stran u bakalářské práce a 50 stran u práce diplomové. Tabulky dat, 
popisy jednotlivých výbrusů, dokumentační mapy apod. raději vložte do Příloh 

K bodu 10c) Je doporučeno tisknout práci oboustranně. Úvodní nečíslované strany se podle 
požadavků Opatření tisknou vždy na pravou (lichou) stranu, přičemž v případě 
oboustranného se prázdné (sudé strany) započítávají do stránkování, v případě 
jednostranného tisku nikoliv. Pokud budete tisknout práci na inkoustové tiskárně na 
nějaký nekvalitní (tenký) papír, může dojít k prosakování inkoustu, proto v tomto 
případě může být vhodný pouze jednostranný tisk. 
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