
Zásady zpracování diplomových prací pro studenty specializace “Finanční informatika”.
(přiměřeně použitelné i pro bakalářské práce)

Východiska.

·	Diplomová práce je veřejným dílem.
·	Autorem diplomové práce je student, který ji zpracoval. A to jediným.
·	Diplomová práce je zprávou o zpracování diplomového úkolu.
·	Diplomová práce má odrážet studentovu specializaci.

Obsahem diplomové práce musí být některé z dále uvedených témat, jejich kombinace nebo některé z uvedených doplněné o neuvedený okruh.

q	Vývoj a odvození metod (i dílčích) zpracování ekonomických informací.
q	Vývoj a odvození metod (i dílčích)  řízení v oblasti ekonomie a oblastech příbuzných.
q	Vývoj a odvození metod (i dílčích)  rozhodování a hodnocení v oblasti ekonomie a oblastech příbuzných.
q	Analýza existujících hospodářských, sociálních a politických subjektů se zřetelem na exaktnost a průkaznost zjištění. Pouze popisný tvar analýz je nepřípustný. Každá taková analýza bude obsahovat doporučení pro řešení zjištěných nesouladů. Taková doporučení budou průkazná (z pohledu důvodů) a realizovatelná.
q	Vývoj datových struktur pro  zpracování sociálních (v obecném smyslu) a ekonomických informací. Pro práce jejímž cílem je pouze datová struktura platí, že budou obsahovat alespoň experimentální programové řešení.
q	Vývoj programových řešení pro  zpracování sociálních (v obecném smyslu) a ekonomických informací.
q	Teoretická práce z oblasti zpracování dat – obecně. Zde bude kladen důraz na exaktnost. Jenom popisné studie jsou nepřípustné.
q	Teoretická práce z oblasti věd  zabývajících se zpracováním informací. Zde bude kladen důraz na exaktnost. Jenom popisné studie jsou nepřípustné.

Požadavky:

1.	Formální úprava diplomové práce bude odpovídat vnitřnímu předpisu Katedry informatiky a výpočetní techniky – dostupný na sekretariátě KIV nebo elektronicky.
2.	Diplomová práce je napsána v jazyce českém nebo anglickém (výjimky jsou přípustné po dohodě a odsouhlasení).
3.	Pokud je diplomová práce napsána v jiném jazyce než anglickém bude obsahovat jednu stranu A4 s názvem diplomové práce, souhrnem a seznamem klíčových slov v jazyce anglickém.
4.	Pokud je diplomová práce napsána v jiném jazyce než českém bude obsahovat jednu stranu A4 s názvem diplomové práce, souhrnem a seznamem klíčových slov v jazyce českém.
5.	Z textu diplomové práce bude jednoznačně zřejmé co autor převzal a co je jeho vlastním dílem. Nejednoznačnosti budou vykládány v neprospěch autora. Vlastní přínos je autor povinen prokázat v práci a případně i při obhajobě.
6.	Převzaté části diplomové práce nepřesáhnou rozsah 1/4 základního textu (bez příloh).
7.	Text diplomové práce bude obsahovat jednoznačné odkazy na externí zdroje metod, informací a dat, včetně převzatých věcí. Odkaz na nedostupné zdroje je nepřípustný. Odkaz odvolávající se na případné obchodní nebo jiné tajemství je nepřípustný. Pokud bude přesto užito nedostupných zdrojů, budou použité zdrojové informace, data a postupy kompletně uvedeny v přílohách.
8.	Vlastní dílo autora diplomové práce nemůže být kryto obchodním a jiným tajemstvím.
9.	Rozsáhlejší dokladování využitých zdrojů bude přesunuto do příloh.
10.	Diplomové práce jejichž dominantním obsahem jsou programová nebo datová řešení budou obsahovat úplné zdrojové formy – v přílohách.
11.	Diplomové práce jejímž obsahem jsou programová řešení budou obsahovat spustitelnou verzi programu – nezávislou na počítači nebo v krajním případě na počítači a se softwarem veřejně přístupným na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Pokud ani toto nebude splnitelné (nesplnitelnost prokazuje diplomant) bude diplomová práce doplněna průkazným potvrzením funkčnosti programového řešení statutární osobou majitele (nebo majitelem přímo) nezbytného prostředku.
12.	Práce bude tedy obsahovat český abstrakt a česká klíčová slova + anglický abstrakt a klíčová slova, případně i v  jiném jazyce.
13.	Přílohy budou v papírové formě nebo “vypálené” na CD-ROM (samozřejmě se předpokládá čitelnost). Přípustné formáty jsou: textový soubor, WORD97 nebo nižší, RTF formát, Postscript level 1, Adobe Acrobat 4.0 a nižší, EXEL97 nebo nižší. Pokud bude použit jiný formát bude na CD-ROM přidán prohlížecí software (autor musí ale prokázat, že jde o veřejně užitelný nebo, že má k němu práva šíření).
14.	Spustitelné formy programů budou na CD-ROM. Spustitelné formy nesmí nic doistalovávat na disk počítače na kterém budou ověřovány. Totéž platí pro přílohy umístěné na CD-ROM.
15.	Na CD bude taktéž umístěna kompletní elektronická verze DP.
16.	Jakékoliv užití nebo prezentace převzatých informací a prostředků, které naruší práva jiného subjektu nebo osoby bude mít (z pohledu posuzování diplomové práce) za následek klasifikaci nesplnění diplomového zadání.
17.	Autor diplomové práce který do své práce převezme informace, data, prostředky nebo cokoliv jiného ručí za jejich správnost, bezespornost  a funkčnost. Odkaz na zdroj nestačí.

Ø	Splnění výše uvedených zásad bude nutnou podmínkou k udělení zápočtu z předmětu diplomová  nebo bakalářská práce.
 

Zpracoval František Vávra, katedra informatiky a výpočetní techniky.

