Pravidla pro sepsání ročníkové práce
(zkontrolujte si)
1) TÉMA – Dodržení zadaného tématu práce
2) STRUKTURA – Dodržení zadané struktury práce
 Rozsah – počet znaků (min. 15 000 znaků včetně mezer vlastní práce, max. 25 000
znaků), počet kapitol (min. 3 kapitoly členěné na podkapitoly)
 Členění práce – kladení stránek a jejich náležitosti (úvodní strana, prohlášení,

anotace a klíčová slova, kapitoly a podkapitoly, závěr, seznam použité
literatury) + nepovinné (seznam příloh, číslované přílohy)
 Formát – A4, okraje nahoře, dole a vpravo = 2,5 cm, vlevo 3,5 cm.
 Tisk práce – jednostranný
3) TYPOGRAFIE A EL. ÚPRAVA DOKUMENTU
 Dodržení základních pravidel typografie:
i. Mezery za interpunkčními znaménky, správné psaní dalších znaků, jako

jsou závorky, spojovníky a pomlčky apod., používání nedělitelných
mezer aspoň na konci řádku. (Pozn.: Nemezerníkujte!)
ii. Správné používání konců odstavců, oddílu a konců stránek. (Pozn.:

Neodentrovávejte!)
 Elektronická úprava dokumentu:
i. Písmo – velikost, typ, řádkování, zarovnání
ii. Číslování stran – první 3 strany nečíslované, čísluje se 4. strana a dál

(tj. stránka s obsahem má číslo 4), číslování do zápatí a na střed
iii. Automaticky generovaný obsah

iv. Nastylované a správně očíslované nadpisy kapitol (případně
podkapitol) - 1 Kapitola, 1.1 Subkapitola, 1.2 Subkapitola, 2 Kapitola,
3 Kapitola… (Úvod a Závěr se nečísluje.)
v. Obrázky (tabulky či grafy) jsou do textu správně vloženy, popsány, je

uveden zdroj
vi. Celková úprava seminární práce

4) KOMPOZICE
 Úvod – Obsahuje potřebné informace (téma, cíle, hypotézy, …)
 Stať – Informace odpovídají tématu v jednotlivých kapitolách a podkapitolách

 Závěr – Obsahuje potřebné informace (shrnutí, užití v praxi, vlastní
zhodnocení, potvrzení či vyvrácení hypotézy, …)
5) BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE
 Citace (i parafráze) – řádně označeny v textu
 Seznam použité literatury – dle normy
6) JAZYKOVÁ SPRÁVNOST
 Spisovné tvary slov
 Pravopis
 Logická stavba větných i nadvětných celků
 Text bez překlepů
7) ODBORNOST

 Srozumitelnost práce – uspořádání kapitol a podkapitol má logickou
tematickou návaznost podkapitol
 Odborné chyby a nedostatky – text neobsahuje z odborného pohledu zásadní

chyby a nedostatky

