
Pokyny pro zpracování závěrečné práce 
devátých ročníků 

Jak začít 

Nejdůležitější je výběr tématu a s tím související výběr vedoucího práce. 

Téma práce 

Při volbě tématu vám může pomoci seznam vypsaných témat našimi učiteli. Je možné po předchozí 

domluvě zpracovávat vlastní téma. Učitelé však nejsou povinni vyhovět žádosti o vlastní téma 

a mohou odmítnout žáka pokud již několik prací vedou. Název práce by měl být stručný a jasný. 

Je třeba, aby z názvu vyplývalo, čím se bude práce zabývat. 

Použité zdroje 

Práce musí vycházet z již dostupných zdrojů tištěných, popřípadě elektronických. Je třeba preferovat 

zdroje disponující určitou kvalitou. Tyto odkazy na jiné zdroje nazýváme citacemi a pro jejich zápis 

existují předepsané normy. Pro závěrečnou práci je stanovena citační norma ČSN ISO 690, která 

se zabývá tištěnými zdroji, a ČSN ISO 690-2, která se zabývá elektronickými zdroji. Je možno využít 

generátor citací. 

Struktura závěrečné práce 

 titulní list 

 prohlášení 

 anotace a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 obsah 

 úvod 

 vlastní text práce 

 shrnutí práce 

 seznam použitých zdrojů 

 seznam příloh 

https://www.citace.com/


Formální náležitosti práce 

Rozsah práce 

Práce by měla být v rozsahu 8 až 15 normostran vlastního textu (tj. bez formálních stran a příloh). 

Práce s menším rozsahem než 8 stran nebudou uznány. Příliš velký rozsah práce (nad 15 normostran 

vlastního textu) musí být schválen vedoucím práce. 

Titulní strana práce 

Titulní strana je první stranou závěrečné práce. V horní části listu bude uveden celý název školy. 

V horní třetině bude uvedeno, že se jedná o závěrečnou práci doplněnou o název práce. Na spodní 

straně listu bude uveden autor a vedoucí práce (obrázek 1). 

Obrázek 1 - Titulní strana závěrečné práce 



Pokud chcete na titulním listu použít logo školy, je možné použít logo z webových stránek školy 

(obrázek 2). Používá se buď barevná nebo černobílá verze znaku zarovnaná na střed titulního listu 

pod název školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2 - Titulní strana 



Prohlášení 

Je možné následující text pozměnit, nicméně jeho smysl musí zůstat stále zachován. Prohlášení musí 

být opatřeno místem, datem a originálem autorova podpisu (obrázek 3). 

Prohlášení lze doplnit o poděkování. Děkuje se vedoucímu práce, konzultantům, pomocníkům, popř. 

členům rodiny. V poděkování není třeba být příliš osobní. 

 

 

 

Děkuji .................... za neocenitelnou pomoc, cenné rady a připomínky 

při vypracování této práce. Za pomoc při zpracovávání podkladů dále 

děkuji .................... . etc. 

Obrázek 3 - Prohlášení 



Anotace a klíčová slova 

Anotace je stručné představení práce v rozsahu 5 - 12 vět v českém i anglickém jazyce. Překlad 

českého textu do angličtiny neprovádějte přes translator. Pod českou i anglickou anotaci přijdou 

klíčová slova opět v českém i anglickém jazyce. Uveďte 3 - 5 slov (slovních spojeních), která nejlépe 

vystihují vaší práci. Jednotlivá slova (slovní spojení) oddělujte čárkou (obrázek 4). 

 

Obsah 

Je první stránkou, na kterou se píše její číslo. Číslování však počítáme již od titulní strany, proto bude 

mít stránka s obsahem číslo 4. Obsah si nechejte vygenerovat z MS Word, vytváří se proto až na 

konec. Není doporučené vytvářet obsah ani jeho číslování ručně. Kapitola obsah také nebude 

uvedena v samotném vygenerovaném obsahu. 

Obrázek 4 - Anotace, klíčová slova 



 

Obrázek 5 - Obsah 

Jednotlivé položky v obsahu čísluj podle desetinného třídění. Uváděj pouze nadpisy 1., 2. a 3. řádu. 

Položky různých řádů je možné zvýraznit odsazením. Za poslední číslicí desetinného číslování se nikdy 

nedělá tečka. 



Úvod 

Úvod je první část práce, která se týká tématu. Není třeba jej číslovat. Tato kapitola má za úkol uvést 

čtenáře do samotné práce. Mělo by se zde objevit, co je smyslem a předmětem závěrečné práce. 

Může zde být uvedeno, i proč jste si tuto práci vybrali a co vás k tomu vedlo. Není třeba se v této 

kapitole příliš rozepisovat, doporučený je rozsah do 1 strany. 

Hlavní část práce 

Zde je třeba sepsat a odcitovat zjištěné poznatky z literárních či elektronických zdrojů. Mělo by se zde 

objevit porovnání informací z vícero zdrojů. Snažte se omezit populární literaturu a více se odkazujte 

na monografie, odborné články a časopisy. 

Shrnutí 

Na konci práce by mělo následovat shrnutí všeho podstatného, k čemu jste dospěli studiem 

literatury. Nejzajímavější poznatky a hlavní myšlenky by měly být vyjádřené jasně a stručně. Po 

přečtení shrnutí by mělo být každému jasné, o čem vaše práce pojednává, aniž by bylo třeba ji číst 

celou. Optimální rozsah shrnutí je 1 strana textu. 

Použité zdroje 

Dbejte především na to, aby všechny citované zdroje byly uvedeny v seznamu literatury. Počet 

citovaných zdrojů by neměl být příliš nízký. Pamatujte, že zdroje musí být citovány dle normy ČSN ISO 

690 v případě tištěných publikací a ČSN ISO 690-2 v případě internetových zdrojů. 

Přílohy 

Za přílohy můžeme označit jakékoliv materiály mající přímou souvislost s vlastní prací. Může jít o větší 

obrázky a grafy, seznam zkratek, použitých symbolů nebo třeba překlad cizojazyčných názvů. 



Zásady pro zpracování 

Členění kapitol 

Každá kapitola s nadpisem 1. řádu musí vždy začínat na nové straně. 

Psaní textu 

Text závěrečné práce se píše v 1. osobě čísla množného, protože práci děláte se svým vedoucím 

(„Před vlastním provedením výzkumu jsme dotazník zadali skupině deseti náhodně vybraných 

respondentů.“). I když jste dívka a vedoucí vaší práce je žena, stále používejte v textu nepříznakové 

maskulinum - tedy zjistili jsme, vyhodnotili jsme. 

Vzhled stránky 

Text závěrečné práce se tiskne na bílý papír formátu A4 (210 x 290 mm). Nastavení okrajů ukazuje 

obrázek 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Nastavení okrajů 



Nadpisy 

Využívejte styly v MS Word. Lze použít předdefinované styly nebo si vytvořit své vlastní. Jednotlivé 

řády nadpisů by se od sebe měly vizuálně lišit. Nadpisy by měly být vždy odlišné od normálního textu. 

Pro nadpisy vyber vždy větší velikost písma, podle jeho důležitosti. Pro příklad - nadpis 1. úrovně 

velikostí 18, písmo tučně a všechna písmena velká, nadpis 2. úrovně velikostí 16 a písmo tučné, 

nadpis 3. úrovně velikostí 14. 

 1 NADPIS PRVNÍHO ŘÁDU 

 1.1 Nadpis druhého řádu 

 1.1.1 Nadpis třetího řádu 

      Vlastní text práce. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

 eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Vlastní text práce 

Styl vlastního textu práce nadefinujete opět ve stylech MS Word. Dodržujte následující zásady: 

1. Každý nový odstavec začíná odsazením o velikosti zhruba 5 mezer. 

2. Používejte řádkování 1,5 

3. Používejte zarovnání do bloku 

4. Vyvarujte se exotických stylů písma. Optimální je používat Times New Roman, Arial, Cambria 

nebo Calibri 

5. Velikost písma je 12 bodů. 

6. A v neposlední řadě dbej na zásady českého pravopisu! 

Číslování 

Stránky se číslují arabskými číslicemi buď dole uprostřed, nebo dole na vnějším okraji (obrázek 7). 

Titulní strana ani formální stránky práce se nečíslují, první číslovanou stranou je Obsah. Přílohy je 

možné číslovat zvlášť. 

 

Interpunkce 

Doporučujeme zapnout kontrolu pravopisu ve vašem textovém editoru. MS Word např. označuje 

pravopisné chyby červeným podvlnovkováním a zeleným podvlnovkováním chybně umístěná 

interpunkční znaménka, nadbytečné či chybějící mezery. Hlavní zásadou pro interpunkci je, 

Obrázek 7 - Číslování stránek 



že se před interpunkčním znaménkem nedělá mezera. Vždy se dělá pouze za interpunkčním 

znaménkem. Další častou chybou jsou špatně napsané závorky a dvojtečky. Také je chybou končit 

řádky textu jednoznakovými spojkami a předložkami (a, i, v, k, o, s, z). Pro tyto spojky a předložky 

používej nedělitelnou mezeru. Nedělitelná mezera se dělá pomocí *CTRL++*SHIFT++*MEZERNÍK+. Zápis 

závorek: 

(správně napsané závorky) 

(  špatně napsané závorky  ) 

(  špatně napsané závorky) 

(špatně napsané závorky  ) 

správně napsaná dvojtečka: 

špatně napsaná dvojtečka  : 

Obrázky a grafy 

Obrázek či graf umístěný v textu by měl zaujímat maximálně třetinu stránky. Větší obrázky a grafy 

patří do příloh. Ke každému obrázku a grafu patří titulek. Pokud je třeba, uvedeme vysvětlivky 

symbolů či znaků použitých v obrázku či grafu. Všechny převzaté obrázky a grafy je třeba řádně 

citovat.  

Tabulky 

Platí obdobná pravidla jako pro grafy a obrázky. Rozsáhlé tabulky patří do příloh. V tabulkách je 

možné změnit typ písma (například zmenšení o 1 či 2 body). Tato změna ale musí zůstat stejná pro 

všechny tabulky použité v práci. 

Citace 

Musíme citovat, pokud převezmeme něčí text, obrázek, tabulku, graf, data, výsledky, myšlenku, 

názory, když použijeme v tabulce či grafu cizí data. Naopak všeobecně známé informace není třeba 

citovat.  

Citace v textu 

Veškeré převzaté informace je třeba citovat v textu. Používá se pro to uvedení autora a letopočtu 

vydání publikace (článku) kde se tato informace vyskytuje. Tento zdroj pak bude uveden v plném 

znění v seznamu použité literatury dle citačních norem. Citování v textu může vypadat například 

takto: 

     Novák (2001) se domnívá, že výsledky jsou nejednoznačné...  

nebo 



     Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů 

přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je 

to téměř neřešitelný problém (Roche, 2006). Druhou možností je ponechat odkazy v původní 

podobě a změnu provádět dynamicky, „na vyžádání“, při prohlížení stránek v archivu, např. 

pomocí java scriptu (Masanès, 2006). 

 

Citace v seznamu literatury 

Stále se řídíme pravidly ČSN ISO 690 a 690-2. Model citace: 

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla: podnázev díla. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok 

vydání. Rozsah díla. Standardní číslo ISBN. 

Seznam citací se řadí sestupně podle příjmení autorů jednotlivých publikací. Je-li v dokumentu 

uvedeno více autorů, uvádíme všechny do počtu tří. Při vyšším počtu autorů uvedeme pouze prvního, 

nebo hlavního autora (může být tučně zvýrazněn), další spoluautory vynecháme a dopíšeme za něj 

pouze zkratku „et al.“ nebo českou variantu „a kol.“. Příkladem může být obrázek 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není nutné uvádět počet stran. Křestní jméno autora je možné uvádět buď v plném znění nebo pouze 

iniciálou. Citace je možné také pro větší přehlednost číslovat. 

Příklad tištěné citace zde: 

McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7178-714-

0. 

Obrázek 8 - Příklad seznamu literatury 



Článek na webové stránce se cituje: 

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku či portálu *online+. Dostupné z: adresa_webové_stránky 

[datum citace] 

Příklad citace z Wikipedie: 

Evropský parlament. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-, 27. 3. 2019 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropský_parlament 

 



Posudky 

Odevzdaná práce bude zhodnocena vedoucím práce. Vedoucí práce sepíše posudek, ve kterém 

ohodnotí snažení autora práce.  

Posudek vedoucího práce hodnotí především přístup žáka k úkolu, způsob a úroveň zpracování úkolu. 

V závěru práci hodnotí 3 známkami z předmětů: český jazyk, svět práce a z předmětu, který nejvíce 

připadá do obsahu práce. 

Obhajoba závěrečné práce 

Posledním krokem je prezentace samotné práce před komisí. Jejím smyslem je žákovi ukázat klady 

i zápory jím předkládané práce. Představení práce by nemělo trvat déle než 5 minut. Následuje čtení 

posudku vedoucího práce. Poslední částí je volná diskuze. Po diskuzi následuje vyjádření zbylých 

členů komise k navrhovaným známkám od vedoucího práce. O případné změně navrhované známky 

se může hlasovat. Celková doba obhajoby by neměla trvat déle než 15 minut. 


