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FORMÁT A ROZVRŽENÍ PRÁCE  
 

 Používá se výhradně bílý papír formátu A4, jednostranná sazba, na výšku s vazbou 
vlevo. Desky mohou být též z barevného papíru.  

 Všechny hlavní kapitoly se sázejí vždy od nové strany.  

 Na svázání maturitní práce bude použita pevná vazba. Jedno vyhotovení musí být 
v barvě černé s písmem barvy zlaté.   

 Může obsahovat logo školy. Najdete jej na intranetu či na disku U ve složce IT 
manuály.  

 
0. STRANA – TITULNÍ STRANA  

 Uvádí se zde název a adresa školy, název a typ práce, místo a rok vyhotovení, jméno 
autora a jméno vedoucího práce. Tato strana není číslována ani započtena do 
číslování stran.  

 
1. STRANA – PROHLÁŠENÍ S VLASTNORUČNÍM PODPISEM  

 v horní části stránky text: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a 
že jsem uvedl(a) všechny použité zdroje  

 pod textem Váš podpis a datum  

 o něco níže text: Vedoucí ročníkové (odborné maturitní) práce  

 pod textem podpis vedoucího a datum  
 
PŘÍPADNÁ 2. STRANA – PODĚKOVÁNÍ  

 Pokud chcete, můžete připojit poděkování osobám, které vám při vzniku práce 
pomáhaly. Poděkování můžete umístit do spodní části stránky.  

 
3./2. STRANA – ABSTRAKT  

 Představte své téma, proč jste se pro téma rozhodli a jaký je váš cíl. V několika větách 
seznamte čtenáře s náplní jednotlivých částí práce.  

 Redukovaný text, který charakterizuje obsah dokumentu bez rozlišování 
autorství abstraktu, bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace a 
hodnocení dokumentu (tj. nikoliv "v práci velmi dobře hodnotím podle mne 
zajímavý systém...", ale "práce hodnotí systém..."). Základními vlastnostmi 
abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost 
a čtivost. Abstrakt může používat textových formulací z referovaného 
dokumentu, ale jako celek je formulován nově. 

 
4./3. STRANA – OBSAH PRÁCE  

 číslované názvy kapitol a podkapitol s uvedením čísla strany, na níž začínají  
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DALŠÍ STRANY – HLAVNÍ KAPITOLY  
 
Hlavní kapitoly práce se (na rozdíl od úvodu, seznamu zdrojů apod.) vyznačují číslovanými 
nadpisy. Příklad pro ročníkovou práci:  
 
1 Teoretická část  

2 Praktická část  

3 Závěr  
 
DALŠÍ STRANY – ZDROJE  

 seznam použitých pramenů a literatury  

 seznam zdrojů ilustrací  

 případně také seznam jmen všech konzultantů  
 
DALŠÍ STRANY – PŘÍLOHY  

 případné přílohy, pokud je práce vyžaduje  

 přílohy mohou být v odůvodněném případě číslovány odděleně vůči zbytku práce  
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ÚPRAVA PRÁCE A ČLENĚNÍ TEXTU 
  
ROZVRŽENÍ STRANY, TISK, ROZSAH  
Pro papír formátu A4 doporučujeme okraj cca 2 cm na horním, dolním a vnějším okraji a 3 
cm na vnitřním okraji strany. Tisk studentské práce má být jednostranný (tedy vnější okraj 
je vždy vpravo). Strany se číslují až od úvodu, do číslování se však započítávají všechny 
strany kromě titulní (tedy, obsahuje-li práce poděkování, je úvod na straně 4 a toto je též 
první viditelné číslo strany). Čísluje se arabskými číslicemi, číslo se sází na vnější okraj nebo 
na střed paty stránky. Rozsah teoretické a praktické části práce je minimálně 15 stran. 
 

PÍSMO  
Z hlediska úpravy je nezbytné si stanovit vhodný druh a velikost písma. Nekombinujte více 
než dva různé druhy písma (fonty). Pro hlavní text doporučujeme písmo patkové, např. 
Cambria nebo Times. Nepoužívejte písma dekorativní.  
Doporučujeme použít písmo ve velikosti 10–12 bodů. Menší velikost se používá pro 
poznámky pod čarou a popisky obrázků, větší pak pro nadpisy.  
 

FORMÁT ODSTAVCE  
Doporučujeme běžný český způsob sazby odstavců s odsazením prvního řádku o velikosti 
dvou až čtyř čtverčíků1, bez odsazení shora a zdola. První řádek odstavce pod nadpisem 
zarovnaným vlevo nemusí být odsazen.  
1 Čtverčík je šíře písmene M (včetně základní meziznakové mezery)  
Je možno zvolit i jiný v české typografii používaný způsob sazby odstavců (horizontální 
odsazení doplněné lehkým vertikálním, vertikální odsazení bez horizontálního), avšak v celé 
práci je nutno použít týž způsob.  
Proklad řádků (řádkování) doporučujeme 1,25 čtverčíku (125 %). Nepoužívejte proklad 
větší než 1,5 čtverčíku (150 %).  
Text zarovnávejte do bloku. Při zarovnání do bloku dochází ke změně mezislovních mezer, 
proto je vhodné používat automatické dělení slov. Dbejte na to, aby na zlomu stránky 
nevznikaly osamocené řádky, a aby na zlomu řádku nedocházelo k oddělení 
jednopísmenných slov (zejména neslabičných předložek) od následujícího slova, titulu či 
iniciály od následujícího jména, číselně udaného množství od zkratky jednotky, k rozdělení 
dat či skupin číslic apod.  
 

NADPISY KAPITOL  
Nadpisy se sázejí větším písmem, do třetí úrovně tučně. Nadpisy do čtvrté úrovně se číslují 

desetinným systémem a uvádějí se před textem na samostatném řádku. Nadpis páté úrovně se 

již nečísluje a neodsazuje. Pro všechny nadpisy se používá stejný druh písma. Za nadpisy se 

nepíše tečka. Různé úrovně nadpisů mohou mít jednotnou velikost, neboť úroveň je definována 

právě číslováním. 

 

 

 

                                                           
1 Čtverčík je šíře písmene M (včetně základní meziznakové mezery)   
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Pro ročníkovou práci je závazná tato podoba číslování kapitol: 
  
 

1 TEORETICKÁ ČÁST  
1.1 Charakteristika dětí mladšího školního věku  
1.2 Demografie Litovle, Olomouce, Lukavice a Zvole  
1.3 Pohybový systém  
1.3.1 Složky pohybového systému  
1.3.1.1 Stavba kosterních svalů  
1.3.1.2 Nervové řízení svalové činnosti  
 
Nadpisy se zarovnávají doleva bez odsazení prvního řádku (je však možno odsadit další 
řádky nadpisu). 

 

ZVÝRAZNĚNÍ  
V celém textu práce musí být dodržena jednotná grafická úprava. Uvážlivě používejte tučné 
písmo, kurzívu, velikost písma apod. Nepoužívejte barevné zvýraznění. Podtrhávání 
používejte výhradně pro označení hypertextových odkazů.  
 

OBRÁZKY  
Obrázky či fotografie se používají v případech, kdy důležitým způsobem ilustrují skutečnosti 
popisované v textu nebo jsou dokonce nezbytné pro jejich pochopení. Používejte kvalitní 
obrázky s rozlišením alespoň 100 px/cm. Názvy obrázků se sázejí jednotně v celém 
dokumentu, a to stejným druhem písma jako ostatní text. Popisek obrázku by měl být 
stručný a výstižný; umisťuje se pod obrázkem a nedělá se za ním tečka. Uvádí se zkratkou 
Obr. a číslem daného obrázku. Doporučujeme používat vůči hlavnímu textu menší velikost 
písma a kurzívu. Příklad:  
 
Obr. 4: Portrét císaře Jindřicha IV. s chotí Eliškou  
 
Na zdroj, odkud obrázek pochází, je nutno odkázat v seznamu zdrojů ilustrací, který se řadí za 

seznam použité literatury. 
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GRAFY  
Graf je doplněním nebo vysvětlením textu, přeplnění grafy je pro dokument nevhodné. 
Grafické znázornění musí být jasné a přehledné. Je-li graf vytvářen na základě tabulky, je 
vhodné, aby byl umístěn s tabulkou pohromadě. Grafy se popisují a číslují stejně jako 
obrázky a společnou číselnou řadou. Příklad:  
 
Obr. 7: Graf závislosti spotřeby kávy na průměrném věku učitelského sboru  
 
Na zdroj, odkud graf pochází, je třeba odkázat v seznamu zdrojů ilustrací, který se řadí za 
seznam použité literatury.  
 

TABULKY  
Používají se na doplnění, vysvětlení textu. Tabulka by měla být graficky sladěna s okolním 
textem. Popisky tabulek se sázejí jednotně v celém dokumentu, a to stejným písmem jako 
ostatní text. Popisek tabulky by měl být stručný a výstižný, umisťuje se nad tabulku a nedělá 
se za ním tečka. Příklad:  
Tabulka 5: Vývoj nezaměstnanosti v ČR  
 
Pod tabulkou lze uvést poznámky, vysvětlivky, odkazy.  
Je-li tabulka přejatá, pak je třeba odkázat na zdroj, odkud pochází, a zdroj uvést v seznamu 
použité literatury.  
 

POZNÁMKY POD ČAROU  
Poznámky pod čarou se používají typicky pro vysvětlování odborných výrazů či pojmů 
použitých v textu a k doplňkovým komentářům, které by narušily plynulost hlavního textu. 
Poznámky pod čarou se číslují u odkazu z hlavního textu i pod čarou. Číslo poznámky pod 
čarou se sází výše posazeným malým písmem (tzv. horní index), odkaz z hlavního textu by 
měl následovat přímo za vztažným slovem nebo frází, a to bez mezery. Poznámky pod čarou 
se sázejí stejným druhem písma jako hlavní text, ovšem vůči hlavnímu textu má písmo 
poznámky pod čarou jen 70–80% velikost. Příklad:  
 
O tři roky později, v roce 1952, dosáhli E. Hillary a Šerpa Tenzing Norkey nejvyššího bodu světa, 

Mount Everestu čili Džomolungmy2 (8 848 m3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Tibetský název. Mount Everest je anglický název z roku 1852.   
3 Tento údaj představuje nejčastěji uváděnou nadmořskou výšku Mount Everestu. Někteří autoři však uvádějí i 

jiné hodnoty.   
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CITACE  
Jako tvůrci odborného textu píšete vlastní text, který je ovšem zcela podložen informačními 
zdroji. Je třeba zachovávat objektivní přístup ke sdělované skutečnosti, vykládat a hodnotit 
zvnějšku, nezaujatě, bez emociality a expresivity. Čtenář by měl u každého tvrzení vědět, z 
čeho jste vycházeli. U každé myšlenky se snažte dohledat původního autora.  
Povinnost uvádět citované i jinak použité zdroje je dána nejen autorským právem a 
zásadami ochrany duševního vlastnictví, ale také informační etikou a citačními normami. Na 
každý text, který je doslovně citován, je třeba odkázat. Reference (odkazy) se uvádějí také u 
nepřímých citací, kdy autor píše svými slovy, ale informace čerpá z jiného zdroje.  
Použijte citační normu ČSN ISO 690 (01 0197)4 a metodu autor–datum (tzv. 
harvardský systém). Podrobný návod s ukázkami můžete najít v interaktivní příručce 
na stránkách Masarykovy univerzity.5 Pro generování můžete využít např. službu 
www.citace.info nebo služby knihoven.  
 

 
 
Pod ukázkou citování v textu je uvedena ukázka seznamu literatury. Všimněte si prosím také formátu textu, které je součástí normy. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf   
5 http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#iso_690.monografie   
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Pod ukázkou citování v textu je uvedena ukázka seznamu literatury. Všimněte si prosím také formátu textu, které je součástí normy.  

V odkazu se uvádí příjmení autora, pokud není uvedeno v samotném textu, následuje rok 
vydání a příp. strana nebo rozsah stránek, ze kterých jsme čerpali. U přímé citace se číslo 
strany citovaného zdroje uvádí vždy (pokud je zdroj stránkován). Je možno použít i hranaté 
závorky, příp. více referencí oddělit středníkem apod.  
Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v 
kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok 
v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se 
uvádí do kulatých závorek za rok.  
Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny 
abecedy přiřazenými k roku vydání. V takovém případě se písmena uvádí i v závěrečném 
soupisu bibliografických citací (Novák, 2015a). Pokud je nutné uvést dva či více zdrojů, 
uvádějí se v jedněch kulatých závorkách a oddělují se středníkem. V případě chybějícího 
autora se použije zkratka „Anon.“  
Pokud citujete z webu, měli byste znát jméno autora textu a stáří informace. Citovat anonymní 

a nedatované informace je irelevantní. Pakliže Vám takový zdroj vedoucí práce schválí, 

odkazujte v textu názvem webu (praha.eu). Pro více odkazů ze stejného webu můžete použít 

jejich rozlišení malá písmena za čárkou (praha.eu, b). 
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SEZNAM LITERATURY  
V seznamu jsou uvedeny všechny tištěné i elektronické zdroje, které byly použity při 
zpracování práce. V seznamu je nepřípustné uvádět zdroje, které autor nepoužil, nebo 
naopak vynechat zdroj, ze kterého autor čerpal informace.  
Reference uvádějte také dle zmíněné normy ČSN ISO 690 (01 0197) s přihlédnutím k 
použitému stylu citování v textu. Seznam literatury se řadí abecedně podle příjmení autora. 
V případě titulu dostupného v knihovně můžete referenci zkopírovat z databáze knihovny, 
zkontrolujte si však, zda odpovídá níže uvedenému vzoru.  
Rok vydání se při použití harvardského systému neuvádí až za nakladatele, ale přímo za autora 

po čárce. 

 

Seznam zdrojů se řadí podle příjmení autora a sekundárně dle roku vydání. Internetové 
zdroje není nutné uvádět odděleně, pokud je dokážete citovat formou autora a data.  
Konkrétní způsob zápisu citace si dohledejte v normě, citace.com, citace.info či jiných 
referenčních systémech, které podporují normu ČSN ISO 690 (01 0197). Jinak se citují 
časopisy, monografie, zákony, el. knihy, webové zdroje, normy, náboženské texty apod.  
Seznam zdrojů zarovnejte doleva. 
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