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FORMÁLNÍ POŽADAVKY
k absolventské práci
Závěrečná práce se odevzdává ve svázané podobě. Doporučujeme kroužkovou vazbu
s průhlednými deskami a zadní stranou z tvrdšího papíru. Práce se odevzdává v 1 vyhotovení
v tištěné podobě a zároveň také v elektronické formě na CD-ROM.

Formální podoba práce
Práce musí obsahovat následující části v uvedeném minimálním rozsahu. Každá z uvedených
částí práce se zpracuje na zvláštním listě.
 Titulní strana (1 strana) – vytvořená dle vzoru
 Prohlášení (1 strana) – prohlášení o tom, že žák zpracoval práci sám, pouze s využitím
uvedených zdrojů a literatury
 Poděkování (1 strana) – nemusí být, ale je slušné poděkovat za pomoc odbornou,
metodickou a materiální, za korekturu, za možnost provádět pokusy, za možnost
přístupu apod.
 Obsah (min. 1 strana)
 Úvod (min. 1 strana) - žák uvede, proč si vybral právě dané téma, uvede základní
úvahy nad tématem, vytyčí cíle práce
 Vlastní kapitoly (min. 10 stran)
 Závěr (min. 1 strana) – vlastní zhodnocení práce, zhodnocení splnění zadaných a
vytyčených cílů, zmínění obtížných fází práce a případně navržení dalších možných
řešení a postupů
 Seznam použité literatur a zdrojů (min. 1 strana)
 Přílohová část – nemusí být

Typografická úprava textu
Závěrečná práce musí být zpracována na počítači podle následujících pokynů

















zpracování: doporučujeme celý text v textovém editoru MS Word
písmo: doporučujeme Times New Roman (středoevropský)
velikost písma: 12 bodů
nadpisy a tituly kapitol: doporučujeme 16 bodů
další důležité informace: tučně, podtržením, kurzívou, v rámečku atd.
řádkování: 1,5
úprava stránky: levý okraj – 3 cm (místo pro vazbu); ostatní okraje – 2,5 cm
text je zarovnán do bloku (řádky zarovnány zleva i zprava)
mezery mezi odstavci: doporučujeme o velikosti 6 bodů, meziodstavcové mezery lze
v MS Word nastavit dle potřeby
číslování stránek: arabskými číslicemi, doporučujeme dole a uprostřed v zápatí
stránky
číslují se všechny strany závěrečné práce, ale na některých stránkách se číslo
nezobrazuje (titulní strana, prohlášení, stránky se zvláštní grafickou úpravou apod.)
nepoužívat ENTER na konci řádky, pouze na konci odstavce
slova na konci nerozdělovat (nedělat pomlčku)
u jednosouhláskových
předložek
doporučujeme
používat
pevnou
mezeru
(Shift+Ctrl+mezera)
případné poznámky: velikost písma 10 (doporučujeme vkládat na konec stránky)
pro označení kapitol a podkapitol se nejčastěji používá desetinné třídění
např.
1
1.1
1.1.1
mezi číslem a textem (v názvu kapitoly) jsou 2 pevné mezery

Jazyk práce musí respektovat normu spisovné češtiny.
Přehled případných příloh bude uveden v obsahu práce.

Obrázky a grafy
Vlastní práce může navíc obsahovat obrázky a grafy. Každý obrázek a graf musí mít svůj
název a být očíslován. Mezi číslem a názvem grafu se píše pomlčka. Zvlášť se číslují grafy a
zvlášť obrázky. Číslo a název grafu se uvádí pod grafem u obrázku je číslo a název uvedeno
nad.

Seznam použité literatury bude řazen abecedně v doporučené podobě.
Vzor:
BUKOVSKÁ, B. Vybraná témata z biologie. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2005.
KAMIŠ, K. Lokálové konstrukce ve struktuře věty. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2003.
LHOTOVÁ, D., SLABÝ, Z. K. Olympiáda kocoura Vavřince. Praha: Olympia, 1980.
Citace online zdrojů
Při citaci z online zdrojů je potřeba uvést kompletní URL odkaz (zkopírovaný z řádku adresa
v prohlížeči) a také datum, kdy byla citace použita.

