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NMAT362: REFERATIVNÍ SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Príprava bakalárskej práce a jej obhajoba.

• 12 týždňov semestra (končíme 13.5.2022).
• Prvé 3 týždne teória a diskusia:

18.2.2022: Bakalárska práca;
25.2.2022: Základy LATEX-u;
4.3.2022: Príprava prezentácie.

• Nasledujúcich 9 týždňov prezentácie; každý prezentuje dvakrát:
1. Téma práce a predstavenie problému;
2. Prezentácia bakalárskej práce.
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PREZENTÁCIE NA SEMINÁRI

Každý prezentuje dvakrát:

1. Téma práce a predstavenie problému (11.3.-8.4.2022);
Rezervácia termínu na doodle.com

2. Prezentácia bakalárskej práce (8.4-13.5.2022).
Rezervácia termínu na doodle.com

• Každá prezentácia v rozsahu 10-12 min., 5 prezentácií týždenne.
• Prezentácie v pdf do Moodle modulu kurzu do štvrtku večera.

Podmienky získania zápočtu: Prezentácie, dochádzka, aktívna účasť.
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https://doodle.com/poll/a53qnf3tetywf6ud?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/x53kiwa8ezykx5sf?utm_source=poll&utm_medium=link


VÝBER A ZADANIE PRÁCE



BAKALÁRSKA PRÁCA: MATEMATIKA

Základné informácie o bakalárskej práci na MFF

www.mff.cuni.cz Ô studenti Ô Bc. a Mgr. studium Ô

Bakalářské a diplomové práce

Informácie špecifické pre študentov na matematickej sekcii MFF

www.mff.cuni.cz/cs/math/ Ô pro studenty Ô

Bakalářské programy

å Standardy bakalářské práce
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https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/bakalarske-a-diplomove-prace
https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/bc-prog
https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/bc-prog/bc-prace/bc-standardy


VÝBER PRÁCE

• Téma sa typicky vyberá na začiatku 3. ročníka.
• Základná ponuka bakalárskych prác je dostupná v SISe

https://is.cuni.cz/studium Ô

Témata prací (Výběr práce)

Vyhľadávanie je asi najlepšie podľa mat. sekce, resp. ústavu (katedry).

Napr., na KPMS máme vypísaných 58 bc. prác.
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https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?odeslano=1&fak=11320&ustav=32-KPMS&druh_studia=&dobor_mode=text&vedouci=&stupr=&fulltext=&fulltext_kde%5B%5D=nazev&klicova_slova=&klicova_slova_a=&skr=2021&skr_obhajeni=&dtyp=B&kterep=all&pocet=&f=find&do=main&f=Najdi


VÝBER PRÁCE: NIEKOĽKO RÁD

Výber témy a školiteľa:

• Výber je obmedzený — začnite včas.
• Téma je dôležitá, školiteľ dôležitejší.
• Pýtajte sa, dajte na referencie starších študentov.
• Vyberte si niekoľko tém, konzultujte s vedúcimi prác.
• Témy majú rôznu obtiažnosť, nie vždy sú vhodné pre každého.
• Ak niečo nie je jasné, pýtajte sa!
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VYPRACOVANIE PRÁCE



BAKALÁRSKA PRÁCA: PREHĽAD

Zo sprievodcu po bakalárskej práci:

“Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost samostatné odborné
práce.”

Typický postup:

• Konzultácia so školiteľom, ujasnenie zadania práce;
• vyhľadanie a spracovanie zdrojov (odb. článkov, kníh);
• spísanie vlastného textu práce;
• finálne úpravy a odovzdanie.
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https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/bakalarske-a-diplomove-prace/pruvodce-po-bakalarske-praci


BAKALÁRSKA PRÁCA: ZADANIE PRÁCE

Dôležité sú najmä Zásady pre vypracovanie práce.
V SISe napr. nájdeme

• Po formálnom zadaní práce nie je možné zásady upravovať.
• Znenie zásad podpísané dekanom MFF vkladáte do bc. práce.

å Zadanie musíme dodržať.
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https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=235987


BAKALÁRSKA PRÁCA: ZDROJE

Bc. práca musí (aspoň čiastočne) pokryť materiál nad úroveň
základných kurzov oboru.

Externé zdroje:

• Základné zdroje získate od školiteľa.
• Zoznamy literatúry z článkov;
• MathSciNet;
• Google Scholar;
• Vyhľadávanie kľúčových slov.
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https://mathscinet.ams.org
https://scholar.google.com


BAKALÁRSKA PRÁCA: ZDROJE

Prístup k odborným článkom: Google Scholar
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https://scholar.google.com/scholar?q="simplicial+depth"


BAKALÁRSKA PRÁCA: ZDROJE

Pre články za Pay-wall:

• Skúste prístup zo sietí MFF;
• Pre knihy a staršie zdroje skúste knižnicu MFF;
• Nájdite pre-print na ArXiv.org alebo podobnom serveri
(ResearchGate, HAL archive, …);

• Prejdite web-stránky autorov;
• Autorov môžete kontaktovať aj priamo, často radi pdf zašlú.
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https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=420CKIS_INST:UKAZ&lang=cs
https://arxiv.org
https://www.researchgate.net
https://hal.archives-ouvertes.fr


BAKALÁRSKA PRÁCA: ZDROJE

Vyhľadávanie ďalších a podobných článkov: MathSciNet
(prístupný iba zo sietí MFF)
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https://mathscinet.ams.org


BAKALÁRSKA PRÁCA: ZDROJE

Vyhľadávanie ďalších a podobných článkov: MathSciNet
(prístupný iba zo sietí MFF)
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https://mathscinet.ams.org


BAKALÁRSKA PRÁCA: ZDROJE

Vyhľadávanie ďalších a podobných článkov: MathSciNet
(prístupný iba zo sietí MFF)
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https://mathscinet.ams.org


AKO ČÍTAŤ ČLÁNKY

• Začnite s jednoduchšími zdrojmi, ak existujú: učebnice, wikipedia a
ďalšie on-line zdroje, prehľadové články;

• Odborné články sú písané pre odborníkov:
Ô Nemajte strach ak niečomu hneď nerozumiete;
Ô Preskakujte časti, ktorým nerozumiete.
Ô Čítajte viackrát, dopĺňajte medzery.
Ô Porovnávajte niekoľko základných zdrojov, kombinujte.

• Myslite kriticky — články obsahujú preklepy (často) ale aj chyby
(menej často).

• V prípade problémov konzultujte so školiteľom.
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KEDY ODKAZOVAŤ NA ČLÁNKY

• Za základné znalosti považujeme obsah povinných kurzov bc.
štúdia vášho oboru na MFF.

• Pre základné znalosti sa nemusíme odkazovať do literatúry,
niekedy to je ale vhodné. Napr.

Ô Pojmy ako matica, spojitá funkcia, alebo miera používame bez
nutnosti odkazu;
Ô Pre špecifickú vetu o strednej hodnote sa radšej odkážeme do
skrípt.

• Pre všetky ďalšie termíny/tvrdenia sa odkazujeme do literatúry.
• On-line odkazy (Wikipedia apod.) sú možné, ak to ale ide
vyhýbame sa im.
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AKO ODKAZOVAŤ NA LITERATÚRU

Zo štandardov bakalárskej práce:

“Práce nesmí obsahovat formulace doslova převzaté nebo doslovně
přeložené z literatury (s výjimkou vyznačených citátů ze zdrojového
textu a znění nemodifikovatelných matematických tvrzení, definic

apod.).”

• Všetky (relevantné) zdroje musia byť citované!
• Vždy keď prepisujeme/prekladáme časť textu iného autora,
odkazujeme sa, a jasne text vyznačujeme.

• Vždy musí byť zrejmé čo v práci je váš vlastný príspevok, a čo je
prebraté z literatúry.
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https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/bc-prog/bc-prace/bc-standardy


ÚČEL PRÁCE

Cieľom práce je preukázať, že je študent schopný samostatne
naštudovať, a dôkladne a zrozumiteľne popísať tému zo zadania
práce.

Podľa štandardov bc. práce, práca musí obsahovať vlastný príspevok.

Nie je teda nutné (a väčšinou ani očakávané) odvodenie vlastných
pôvodných výsledkov.
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https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/bc-prog/bc-prace/bc-standardy


ŠTÝL PRÁCE

Bakalárska práca nie je odborný článok. Práca musí byť zrozumiteľná
pre každého so základnými znalosťami oboru, t.j. napr. pre vašich
spolužiakov.

• Píšte dôsledne, jasne, prehľadne.
• Definujte rozumné značenie a držte sa ho, konzistencia je dôležitá.
• Nenechávajte si písanie práce na posledné týždne.
• Informujte školiteľa o postupe.
• Školiteľ typicky prácu prečíta a vráti huste opoznámkovanú. To je
normálne a žiadúce.

• Vyhraďte si niekoľko týždňov na finálne úpravy.
• Pozor na autorskú slepotu — dajte prácu prečítať aj niekomu
inému.
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ANOTÁCIE

Dobrý školiteľ je kritický predtým, než na to má príležitosť oponent.
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FORMÁLNA ÚPRAVA

Pre formálne náležitosti konzultujte sprievodcu po bc. práci.

• Práca sa píše česky, slovensky, alebo anglicky.
• Píšeme v LATEX-u, využívame fakultnú šablónu.
• Píšte spisovne, používajte kontrolu pravopisu.
• Odborný text musí byť v prvom rade jasný a jednoznačný, až potom
“estetický”.

• Používajte krátke, zrozumiteľné vety. Vyhýbajte sa dlhým súvetiam.
• “Práce nesmí obsahovat nepřiměřeně velké množství jazykových,
typografických a formálních nedostatků.”
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https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/bakalarske-a-diplomove-prace/pruvodce-po-bakalarske-praci
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/bakalarske-a-diplomove-prace


PREKLEPY

(Výlučne) za preklepy sa typicky nevyhadzuje, indikujú však nízku
kvalitu.

Slabiny bývajú často v interpunkcii vo vzorcoch a v zozname
literatúry.
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PREKLEPY

Autorská slepota je vážna vec.
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ŠTÝL

Píšte zrouzumiteľne.
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ŠTÝL

Komentujte.
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BAKALÁRSKA PRÁCA: NIEKOĽKO RÁD

• Komentujte. Práca napísaná štýlom definícia—veta—dôkaz je
možná, väčšinou ale nie je vhodná.

• Neočakáva sa, že vymyslíte vlastné originálne dôkazy. Tomu, čo v
práci prezentujete, ale musíte do detailu rozumieť.

• Dôkazy z literatúry nepreberáte slovo od slova. Vhodne s nimi
pracujete, upravujete ich tak aby dobre zapadali do kontextu, a
často dôslednejšie komentujete a dopĺňate drobné medzery a
nejasnosti.

• Nemajte strach argumentovať do najmenších detailov, vždy keď sa
vám to zdá byť dôležité — tu miestom nešetrite.

• Na druhú stranu — nepíšte zbytočnosti. Desiatky strán tabuliek s
výsledkami simulácií sú väčšinou zbytočné a obťažujúce.
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BAKALÁRSKA PRÁCA: NIEKOĽKO RÁD

• V úvode práce popíšte a motivujte problém, ktorý skúmate.
• Prekladajte text vlastnými komentármi, obrázkami, príkladmi.
• Zaujímavé — aj keď iba drobné — vlastné pozorovania sú vítané a
dajú sa považovať za vlastný príspevok.

• Autorský plurál — Vy a čitateľ:
“V poslednej časti dôkazu ukážeme, že…”
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BAKALÁRSKA PRÁCA: CELKOVÉ POŽIADAVKY

• Práca má typicky 15–25 strán od titulného listu po referencie (t.j.
vrátane abstraktu, obsahu, dedikácie apod.).

• Práca splnila zadanie.
• Neobsahuje zásadné matematické chyby, je zrozumiteľná,
neobsahuje necitovaný text prevzatý z literatúry.

• Všetky dôležité použité zdroje sú riadne citované.
• Formálne je text z 99 % odladený, obsahuje iba minimum drobných
preklepov, dobre sa číta.
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ODOVZDANIE PRÁCE



BAKALÁRSKA PRÁCA: ODOVZDANIE

• Odovzdáva sa elektronická (pdf) aj listinná (zviazaná) verzia práce.
• Pre ak. rok 2021/2022 platia termíny:

Ô Pre letný termín SZZ:
12.5.2022 elektronická verzia,
16.5.2022 listinná verzia;

Ô Pre jesenný termín SZZ:
21.7.2022 elektronická verzia,
25.7.2022 listinná verzia.
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ELEKTRONICKÁ VERZIA (PDF/A)

• Prácu neodovzdávajte v poslednej minúte!
• Dokument vo formáte pdf sa odovzdáva v SISe podľa návodu.
• Systém prijíma iba pdf súbor vo formáte PDF/A vhodnom pre
archiváciu.

• Fakultná šablóna by mala vytvoriť správnu verziu PDF/A.
• Problémy môžu byť v obrázkoch, fontoch, starej verzii LATEX-u.
• V prípade problémov môžete skúsiť rady Dr. Mareša.
• Častým problémom sú neštandardné pdf obrázky. Niekedy
pomôže ich konverzia pomocou tohto nástroja.

• V núdzi je možné kontaktovať Dr. Hoffmannovú, fakultnú
koordinátorku záverečných prác.
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https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/informacni-systemy/studijni-informacni-system/casto-kladene-otazky/jak-vkladat-zaverecne-prace-do-sis
https://mj.ucw.cz/vyuka/bc/pdfaq.html
https://kam.mff.cuni.cz/pdfix/
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/2684.htm
https://www.mff.cuni.cz/cs/knihovna/sluzby-knihovny/fakultni-koordinace#zaverecne-prace


LISTINNÁ VERZIA

• Zviazaná verzia sa odovzdáva v dvoch pevných kópiách.
• V úvodnej časti zviazanej práce musí byť vložený list so zadaním
podpísaný dekanom (alebo jeho kópia).

• Práca musí byť identická s elektronickou verziou.
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OBHAJOBA



POSUDKY PRÁCE A OBHAJOBA

Po odovzdaní:

• Práci je pridelený oponent, ktorý prácu prečíta a zhodnotí.
• Vedúci práce aj oponent odovzdajú posudky do SISu.
• Posudok často (nie však vždy) vyzerá takto.
• S posudkami sa podrobne zoznámte, pripravte si odpovede na
prípadné otázky.

• Oponenta môžete kontaktovať a dohodnúť si konzultáciu. To môže
byť vhodné najmä pri negatívnych posudkoch, kde si vysvetlíte
nejasnosti.

• Pripravte si prezentáciu na obhajobu.
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https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare#bcmgr
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