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Kurz 4IT421 Zlepšování procesů budování IS   ZS 2018/2019 

Formální požadavky na semestrální práce a postup zpracování   

    
Tento dokument formuluje základní formální požadavky na semestrální práci v kurzu 4IT421 

Zlepšování procesů budování IS, postup a kontrolní body zpracování. 

Postup a harmonogram zpracování semestrální práce 

1. Zveřejnění témat 

 témata  semestrálních prací s odkazy na zdroje a maximálním počtem studentů jsou 

zveřejněna na http://java.vse.cz/4it421/TemataSeminarek a  v dokumentovém serveru 

InSIS  

2. Přihlašování k tématům 

 
Témata budou založena do InSISu do rozpisu témat a  v pondělí 24.9.2018 v 15 hodin bude spuštěno 

přihlašování přes InSIS 

3. Kontrola osnovy 

 do 15.10.2018 23:59 bude v odevzdávárně v InSISu odevzdána osnova semestrální práce  

 osnova bude ve formátu pdf 

 osnova bude mít max 2 strany 

 osnova bude mít následující části 

Titulní tabulka 

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS 

Semestr  

Autoři  
– jméno, příjmení , xname 

 

Téma  

 

Cíl semestrální práce 

Osnova semestrální práce s odhadem počtu stran u jednotlivých bodů osnovy 

Seznam zdrojů, ze kterých se bude čerpat. Použijte Harvardský systém (forma 

jméno,datum) jako metodu citování a odkazování při dodržení aktuální normy ISO 690. 

 Každý tým bude konzultovat osnovu v rámci přednášky dne 18.10.2018 – dle přihlášení 

k termínu typu konzultace přes InSIS  

4. Prezentace semestrální práce 

 prezentace semestrální práce bude na  11 (bude přesunuto na náhradní termín) 12. a 13. 

cvičení – dle přihlášení přes InSIS – termín typu obhajoba práce 
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5. Odevzdání finální verze semestrální práce 

 odevzdání seminární práce do 21.12.2018 23:59 – odevzdávárna v InSISu 

Harmonogram zpracování je závazný a jeho nedodržení snižuje hodnocení práce. Stejně tak dále 

uvedené požadavky.    

Formální požadavky na semestrální práce 
Semestrální práce je uložena do odevzdávárny ve formátu MS WORD i pdf. 

Jméno souboru, ve kterém je semestrální práce uložena, je maximálně 20 znaků, bez diakritiky a 

vyjadřuje téma práce. 

Studenti zajistí, aby soubor nebyl poškozen a neobsahoval škodlivý kód. 

Délka semestrální práce je 10 - 15 stran. Předpokládaná délka práce je uvedena v osnově a případné 

odlišnosti počtu stran budou při kontrole osnovy vyřešeny a odsouhlaseny. 

Struktura semestrální práce  
Titulní strana obsahuje: 

 titulní tabulku 

 Abstrakt  

 Klíčová slova 

 Obsah - vygenerovaný obsah 

 

 

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS 

Semestr  

Autoři  
– jméno, příjmení , xname 

 

Téma  

Datum odevzdání  

 

 

dále – kapitoly nezačínají na nové stránce 

Úvod 

V části úvod:  

 Uveďte, proč je vhodné se tématem zabývat  

 Formulujte cíl, kterého chcete v práci dosáhnout.  

 Charakterizuje zvolený přístup (a postup), kterým chce dosáhnout cíle.  

 

Kapitoly 

Jednotlivé části mohou být rozděleny do dílčích kapitol. Kapitoly jsou číslovány desetinným tříděním. 
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Závěr 

V závěru práce uveďte stupeň naplnění formulovaného cíle, problémy a omezení práce.  

 

Literatura  

Soupis použité literatury. Použijte Harvardský systém (forma jméno,datum) jako metodu citování a 

odkazování při dodržení aktuální normy ISO 690.  

 

Pěkný výklad Harvardského systému citování je na  

http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf 

  

http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf

