Kontrolní list pro klasifikační práce
Následující seznam slouží ke kontrole kvalifikační práce před jejím odevzdáním. Jednotlivé body jsou vztaženy zejména k
pravidlům pro kvalifikační práce na Fakultě podnikohospodářské a obvyklým požadavkům. Kontrolu by měl provádět
primárně autor práce, následně vedoucí práce.

Použité pojmy
Autor práce je osoba, která práci navrhuje a píše. Autor má veškerá autorská práva spojená s prací a nese odpovědnost
za úmyslné či neúmyslné porušení autorských práv druhých osob.
Vedoucí práce je osoba, která je zaměstnancem katedry, kde autor práci píše, metodicky vede autora práce a zajišťuje
administrativní náležitosti spojené s kvalifikační prací. Vedoucí práce vypracovává po odevzdání práce posudek pro
hodnotící komisi.
Čtenářem je kdokoliv, kdo s prací nakládá. Kvalifikační práce jsou ze zákona veřejné a kdokoliv má právo práci číst (v
případě utajení části práce mohou být některé části /max. 10 %/ znepřístupněné) a využívat jí.

Téma a cíl práce
1
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Odpovídá téma práce oborové specializaci autora a vedoucího?
Řeší práce nějaký problém?
Je řešený problém dostatečně jedinečný?
Je autor dostatečně seznámen se stavem řešení problému, ke kterému dospěli další autoři v této oblasti?
Je téma práce dostatečně konkrétní?
Je v práci jasně definovaný cíl práce, případně dílčí cíle, hypotézy, výzkumné otázky?
Odpovídá název práce skutečnému obsahu práce?
Je v práci nastíněn současný stav řešené problematiky a přehled literatury vztahující se k danému tématu?

Abstrakt
9
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Je účel práce jasně popsán v abstraktu a úvodu práce?
Vyjadřuje název práce a abstrakt hlavní teze?
Respektuje abstrakt svou literární formu? Není jen opsaným zadáním práce?
Je z abstraktu zřejmé, že po jeho přečtení si práce najde své čtenáře?
Neobsahuje abstrakt nic nadbytečného?
Obsahuje abstrakt cíle, shrnutí a závěry práce?

Struktura práce
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Neodchýlila se práce od tématu?
Vztahují se všechny pasáže práce k řešenému tématu/problému?
Je vyvážený poměr teoretické a praktické části?
Je praktická část pevně opřena o teoretickou část?
Nejsou v práci uvedeny informace, které jsou již mnohokrát v literatuře uvedeny, a není třeba je opakovat?
Obsahuje práce všechny požadované části?
Obsahuje práce dostatečně rozpracovanou metodickou část?
Je práce přiměřeně strukturovaná (max. tři úrovně nadpisů)?
Je na konci každé stěžejní kapitoly uvedeno shrnutí/závěry dílčí části?
Navazují na sebe logicky jednotlivé kapitoly práce?

Odbornost
25
26
27

Byly použité odborné pojmy dostatečně objasněny?
V případě, že práce obsahuje odborné zkratky – jsou tyto zkratky vysvětleny a v případě většího množství je
přiložen souhrnný přehled použitých zkratek?
Jsou závěry autora spíše objektivní než subjektivní?

Věcné znalosti autora
28
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30
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Je z práce zřejmé, že se autor ve věcné oblasti dobře vyzná?
Cituje autor renomované a uznávané autority oboru a ne náhodné články/knihy?
Používá autor pro definici pojmů uznávané zdroje? Nevynechává nějaký významný směr?
Upřednostňuje autor recenzované články před neodbornými zdroji?
Jsou v práci řádně definované pojmy, které autor používá, a používá je v celé práci konzistentně?

Závěry
33
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Obsahuje práce autorova doporučení a závěry?
Je v závěru jasně definován přínos práce?
Je v závěru zřejmá vazba na cíle práce?
Jsou závěry práce seřazeny podle jejich významnosti vzhledem k řešenému tématu?
Obsahuje závěr možné směry dalšího rozšiřování práce?
Odpovídá závěr práce jasně na otázky, které jsou uvedeny v úvodu?
Obsahuje závěr doporučení a návrhy, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit zkoumaný problém?
Není v závěru uvedena nějaká nová informace?

Jazyková úprava
41
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Je práce psána odborným jazykem? Používá autor odpovídající styl vyjadřování?
Je práce psána ve třetí osobě?
Byla provedena kontrola opakovanosti textu?
Je text věcný a přiměřeně stručný?
Je práce zproštěna slangových či neodborných výrazů?
Byla provedena kontrola gramatiky a pravopisu?
Byla provedena kontrola překlepů, nedokončených vět a podobných chyb?
Je dodrženo pravidlo 1 odstavec = 1 myšlenka?
Jestliže není jazyk práce mateřským jazykem autora – byl text překontrolován rodilým mluvčím?
Jsou vlastní názory autora vždy zřetelně odlišeny od zbytku práce?
Je ve větách dodržena shoda podmětu s přísudkem?
Je v práci správně použita interpunkce?

Formální úprava
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Jsou použitá písma, řádkování a okraje apod. v souladu s doporučeními pracoviště, kde autor práci
zpracovává?
Je dodržen doporučený rozsah práce?
Jsou stránky číslované od úvodu (od č. 1) po závěr?
Jsou veškeré grafy, tabulky a další vložené objekty opatřené titulkem a zdrojem?
Existuje ke všem vloženým objektům přímá vazba (odkaz) v textu práce?
Je ke všem "tvrdým" údajům uveden zdroj?
Pokud práce obsahuje více tabulek, grafů apod., obsahuje práce také jejich seznam?
Jsou všechny stejné části (názvy kapitol, nadpisy, text,…) formátovány v celé práci jednotně?
Nejsou na konci řádků neslabičná slova (s výjimkou spojky „a“)?
Nedochází k rozdělení jmen a titulů, čísel a jednotek, názvů a forem společností apod. na více řádků?
Jsou v práci obsaženy pouze nezbytné grafické prvky?
Jsou použité obrázky dostatečně kvalitní?
Je rozšiřující text uveden v poznámkách pod čarou?
Je oddělení odstavců korektní?
Jsou odstavce běžného textu formátovány jednotně?
Obsahuje práce přiměřené množství tabulek, grafů apod.?
Jsou v textu použity jen vhodné formy zvýrazňování?
Je psaní procent korektní?
Je slovo "viz" použito korektně?
Jsou hypertextové odkazy naformátované jako běžný text?

73
74
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76

Nejsou krátké tabulky rozdělené na více stran?
Je u dlouhých tabulek nastaveno opakování záhlaví tabulky na nové stránce?
Nezačíná některá věta číslovkou?
Jsou poznámky pod čarou správně použity?

Použité zdroje
77
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Je u všech převzatých textů, myšlenek, dat, tabulek, obrázků apod. uveden jejich zdroj?
Je na první pohled zřejmé, co je vlastním tvůrčím výstupem autora, a které části jsou citované či
parafrázované?
Jsou přímé citace jen nezbytně dlouhé?
Jsou vhodně a dostatečně použity domácí i zahraniční zdroje?
Jsou všechny použité zdroje uvedeny v seznamu použitých zdrojů na konci práce?
Jestliže existuje více vydání téže knihy – je použita nejnovější verze?
Jsou všechny zdroje, uvedené v seznamu použitých zdrojů, skutečně použity v samotné práci?
Odpovídá citování a seznam použitých zdrojů ISO 690 (aktuální verze) a podmínkám pracoviště, kde autor
práci zpracovává?
Odpovídá počet a struktura využitých zdrojů odbornosti a typu práce?

Přílohy
86
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Jsou veškeré tabulky, grafy, obrázky apod. přesahující ¾ strany uvedeny v přílohách a ne v samotné práci?
Jsou k práci přiložena (CD, příloha) data, modely atd., na která se autor odvolává?
Pokud obsahuje příloha text/grafiku/formulář apod. - je příloha kvalitně vytištěna a čitelná?
Jsou jednotlivé přílohy číslované?
Jsou strany příloh nečíslované?

