
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
Pravidla pro formální úpravu závěrečných prací 

zadaných pro studenty bakalářského  

a magisterského studia na katedře TŘD 



1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných 

prací a jejich základní jednotnou formální 

úpravu 

 

Směrnice č. 9/2012  Univerzity Pardubice  

Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich 

základní jednotnou formální úpravu   

• platí pro studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice   

 

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2012/sm-09-2012.pdf  

 

závěrečná práce -  dále = ZP 
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 2 Zveřejňování závěrečných prací  

1. ZP odevzdané studentem k obhajobě jsou nejméně pět 

pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny  

k nahlížení veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se 

bude konat obhajoba.  

 

2. ZP, u kterých proběhla obhajoba, jsou v tištěné podobě 

zveřejňovány prostřednictvím Univerzitní knihovny Univerzity 

Pardubice. 

 

3. ZP, včetně posudků a výsledků obhajoby, jsou nevýdělečně 

zveřejněny v elektronické podobě  

v Digitální knihovně Univerzity Pardubice.  

V odůvodněných případech může být zveřejnění plného textu 

práce omezeno (viz snímek 7). 
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3 Doba zveřejnění a archivace 

závěrečných prací  

Bakalářské práce - po dobu deseti let od obhajoby 

Diplomové práce - po dobu dvaceti let od obhajoby 

 

Po uplynutí této doby jsou ZP archivovány v souladu 

se spisovým a skartačním řádem univerzity.  
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4 Jednotná formální úprava ZP 

ZP v tištěné podobě musí povinně obsahovat (v uvedeném pořadí):  

 

1. Text na deskách  

2. Titulní list  

3. Zadání  

4. Prohlášení autora  

5. Anotace, klíčová slova  

a překlad názvu  

6. Obsah 

7. Seznam obrázků 

8. Seznam tabulek 

9. Seznam zkratek 
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10. Úvod 

11. Text práce 

12. Závěr 

13. Seznam použitých zdrojů 

14. Seznam příloh 

15. Přílohy 



 

5 Doporučený rozsah  

 
 

bakalářská práce - 35 stran (70 000 znaků) od úvodu  

 po závěr 

diplomová práce -  50 stran (100 000 znaků) od úvodu 

 po závěr 

 

Pozn.: 

Pokud ZP obsahuje více tabulek či obrázků počet stran 

se úměrně navyšuje – rozhodující je počet znaků. 
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7 Omezení nebo zamezení zveřejnění 

 informací obsažených v ZP 

• nutné vyplnit  příslušný 

formulář – ke stažení  

na stránkách univerzitní knihovny 

v sekci „Závěrečné práce“ 

 

• podepsaný formulář vedoucím 

práce odevzdat nejpozději  

v den odevzdávání ZP 

 

• ZP je nutné v celém rozsahu 

nahrát na IS STAG 
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8 Desky 

 

Text na deskách: 

• typ písma  

 Times New Roman  

• velikost  22 b. 

• v jazyce práce 
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9 Titulní list 

• touto stranou začíná 

číslování práce 

• strana se započítává do 

stránkování, ale její číslo 

se nezobrazuje 

 

Titulní list: 

• typ písma  

 Times New Roman  

• velikost  22 b. 

• v jazyce práce 
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10 Zadání práce 

• 2 listy 

• v jedné tištěné práci originál 

zadání, ve druhé jeho kopie  

• v elektronické verzi 

oskenované originální zadání  

10 



11 Okraje 

• dolní a horní okraj 

  2,5 cm 

• levý okraj (u vazby) 

  3,5 cm 

• pravý okraj 

  1,5 cm 
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12 Prohlášení 

Prohlašuji:  

Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny  

a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury.  

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti 

vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se 

skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční 

smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo 

bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice 

oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich 

skutečné výše.  

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.  

 

V Pardubicích dne 20. 5 . 2013    Jan Perner  
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13 Poděkování 

• nepovinná strana 

• prostor pro poděkování vedoucímu práce, 

konzultantům,…  

• obvykle se neděkuje oponentovi práce 

 

 

• strana se započítává do stránkování, ale její číslo se 

nezobrazuje 
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14 Anotace, klíčová slova 

ANOTACE  

Stručný obsah práce ve 3–4 větách zapsaný v jazyce práce.  

  

KLÍČOVÁ SLOVA  

4–6 slov přesně vystihujících obsah práce, zapisují se s malým počátečním 
písmenem, zpravidla jsou uvedena v množném čísle. Nepoužívají se obecné 
(nadbytečné) termíny, znaky a zkratky („např.“, „aj.“, „…“, „apod.“,…)  

 

TITLE  

Překlad názvu do angličtiny  

 

ANNOTATION  

Překlad anotace do angličtiny.  

 

KEYWORDS  

Překlad klíčových slov do angličtiny.  

 

 

• strana se započítává do stránkování, ale její číslo se nezobrazuje 
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15 Obsah 

• automaticky generovaný obsah 

 

• strana se započítává 

do stránkování,  

ale její číslo  

se nezobrazuje 
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17 Seznamy obrázků, tabulek a zkratek 

Seznam zkratek  

• zkratka - vysvětlení 

• podle abecedy 
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Seznamy obrázků a tabulek 

• označení (stejné jako v ZP)– název – strana 

první ze seznamů = první strana,  

na které se zobrazuje její číslo 



18 Úvod 

• uvedení do problematiky řešené v ZP 

• přesně definovaný cíl práce 
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19 Vlastní text práce 

• ČSN ISO 7144 (01 0161). Formální úprava disertací a 
podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. 

 

• ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými 
editory. Praha: ČNI, 2007. 

 

• ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace. Číslování oddílů a 
pododdílů psaných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. 

 

• ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla 
pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: 
ČNI, 2011. 

 

• ČSN ISO 999 (01 0192). Informace a dokumentace - Zásady 
zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. Praha: 
ČNI, 1998. 
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19 Vlastní text práce 

Základní pravidla: 

• text je rozčleněn do číslovaných kapitol (velikost písma 16, začíná 

vždy na nové stránce), podkapitol (velikost písma 14) a částí (velikost 

písma 13); 

• nadpisy se uvádějí na samostatných řádcích a nepíše se za nimi 

tečka; 

• titulky a podtitulky, píší se malými písmeny kromě velkých 

začátečních písmen; 

• na konci stránky nesmí zůstat: nadpis kapitoly, samostatná první 

řádka odstavce, slovo ukončené rozdělovacím znaménkem; 

• začátek stránky nesmí obsahovat: samostatný popis obrázku, 

poslední řádku odstavce, část nadpisu; 

• jednotlivé odstavce jsou zarovnány do bloku;  

• v celém textu je nutné zachovat jednotnou grafickou úpravu, titulky a 

podtitulky; 
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19 Vlastní text práce 

Základní pravidla: 

• nejčastěji používaná písma: patkové (např. Times Roman, Courier), 

bezpatkové (např. Arial, Calibri, Verdana); 

• není dobré používat více druhů písma - lepší je kombinovat velikost, kurzívu, tloušťku 

jednoho typu písma; 

• velikost písma by neměla být menší, než 10 bodů, doporučuje se 10 - 12 

bodů (záleží na použitém fontu); 

• popisy tabulek, obrázků: o 1 - 2 body menší než text; 

• poznámky pod čarou 8 bodů; 

• při dělení slov je nutné dodržovat pravopisná pravidla jazyka práce; 

• v nadpisech se slova nedělí; 

• na konci řádky nesmí zůstat jednohlásková předložka a spojka, 

pomlčka, zkratka dvou nebo více slov; 

• nerozděluje se: akademický titul, zkrácené jméno a příjmení, číslice  

a název počítaného předmětu, značka a jednotka; 
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19 Vlastní text práce 

Základní pravidla: 

• věta nesmí začínat zkratkou ani číslicí; 

• poznámky pod čarou slouží k doplnění textu dole na stránce; 

• v textových editorech se vkládají automaticky; 

• číslování je průběžné v celé práci; 

• zvýraznění textu: tučné písmo, kurzíva, podtržení (výjimečně  

v opodstatněných případech), „vložení do uvozovek”…. 

 

 

Dále se řiďte pokyny vyučujících na projektech a seminářích k ZP  

a samozřejmě vedoucích svých ZP. 
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20 Číslování oddílů ZP 

objasňuje pořadí, význam a vzájemné vztahy jednotlivých oddílů a pododdílů; 

 zjednodušuje hledání a vyhledávání určitých pasáží v textu; 

umožňuje odkazovat  se na jednotlivé části textu; 

usnadňuje citaci v rámci psaného díla. 

 

Pravidla číslování: 

1. používat arabské číslice; 

2. hlavní oddíly (první úroveň, kapitoly ) se číslovat průběžně počínaje číslem 1; 

3. každý oddíl může být rozčleněn na libovolný počet (nejméně však dva) 

pododdílů (druhá úroveň) a ty jsou dále také průběžně číslovány; 

4. toto členění a číslování je možné rozšířit na další pododdíly (třetí úroveň); 

5. mezi čísla, která označují pododdíly, se vkládá tečka (např. 2.1); 

6. za číslo, které označuje poslední úroveň, se tečka nedává (např. 2.1.3); 

 

DOPORUČENÍ: počet oddílů a pododdílů je třeba omezit tak, aby byly přehledné, 

bylo snadné je číst a odkazovat. 
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21 Obrázky 
• patří sem všechny grafy, schémata, kresby, fotografie apod.; 

• číslují se a dále označují názvem – v celé ZP jednotně, sjednotit s tabulkami; 

• Obr.1 Název; 

• Obrázek 1 Název; 

• název začíná velkým písmenem a nepíše se za ním tečka; 

• číslo a název obrázku se umísťuje pod obrázek; 

• obrázky se číslují průběžně v celé práci (1, 2, …) nebo v rámci jedné kapitoly 
(1.1, 1.2, 2.1, 2.2 …) 

• vedle nebo pod název je nutné uvést zdroj; 

• je-li obrázek širší než stránka, umisťuje se naležato hlavou doleva a popisek 
je na pravé straně; 

• obrázek nesmí být „obtékán“ textem; 

• používané symboly a zkratky musí  
být stejné jako v textu; 

• na každý obrázek musí být odkaz  
v textu. 
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22 Tabulky 

• číslují se a dále označují názvem – v celé ZP jednotně, sjednotit s obrázky; 

• Tab.1 Název; 

• Tabulka 1 Název; 

• název začíná velkým písmenem a nepíše se za ním tečka; 

• číslo a název tabulky se umísťuje nad tabulku; 

• tabulky se číslují průběžně v celé práci (1, 2, …) nebo v rámci jedné 

kapitoly (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 …) 

• vedle nebo pod název, popř. pod tabulku, je nutné uvést zdroj; 

• je-li tabulka širší než stránka, umisťuje se naležato hlavou doleva a 

popisek je na pravé straně; 

• tabulka nesmí být „obtékána“ 

textem; 

• používané symboly a zkratky  

musí být stejné jako v textu; 

• na každou tabulku musí být 

odkaz v textu. 
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23 Vzorce 
• číslice se musí psát v souladu s normou ISO 31; 

• závorky okrouhlé (), lomené [] a složené {} by měly respektovat dohodnuté 

pořadí v matematice; 

• nevejde-li se rovnice na jeden řádek, zalomí se před rovnítkem (=) nebo před 

znaménky sčítání, odčítaní, násobení a dělení, aby se zdůraznila souvislost 

dvou řádků; 

• rovnice se nedělí tam, kde jsou zlomky a výrazy v závorkách nebo výrazy  

s odmocninou; 

• v textu musí být odkaz na každý vzorec (vztah) 

• vzorce se se číslují průběžně v celé práci (1, 2, …) nebo v rámci jedné 

kapitoly (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 …); 

• číslo vzorce se umisťuje na konec řádku do kulatých závorek 

• u každého vzorce musí  

být vysvětleny všechny veličiny; 

• u všech veličin musí být uvedeny  

v hranatých závorkách  

fyzikální rozměry 
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24 Psaní číslic 

• při psaní matematické proměnné v textu se používá kurzíva; 

• čárky a tečky se používají pouze pro desetinnou čárku; 

• číslice větší než 999 se rozdělují malou mezerou po každých třech 

číslicích (např. 1 000 000); 

• desetinná čísla s více než 3 číslicemi po desetinné čárce se 

rozdělují malou mezerou po každých třech číslicích; 

• u řadových číslovek se za poslední číslici píše tečka  

(1. pád = první pád x 1 pád = jedna pád) 

 

Dále pozor: 

• 10 % = deset procent x 10% = desetiprocentní 
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25 Citace 

odkazování na text - ČSN ISO 690 

• http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf  

 

doslovná citace (citát) musí být vyznačena (uvozovky, 

kurzíva) 

 

bibliografická citace  

= souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, 

umožňuje její identifikaci 

Je nutné citovat všechny zdroje, ze kterých ZP čerpá, a to 

dle přesně stanovených pravidel, aby mohl být originální 

zdroj kýmkoliv vyhledán. 
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25 Citace 

Lze používat tyto dva způsoby citace: 

1. Harvardský systém 

2. Číselné odkazy 
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25 Citace 

Harvardský systém  

 

• přímo v textu je uveden v kulatých závorkách autor, rok vydání  

a odkaz na příslušnou část dokumentu (např. číslo stránky); 

• pokud je jméno autora uvedeno přirozeně v textu, uvede se  

v kulatých závorkách pouze rok vydání a číslo stránky; 

• v případě více zdrojů od stejného autora a stejného roku vydání, 

uvede se po roce vydání malé písmeno abecedy (a, b, c,..); 

• soupis bibliografických citací je pak uspořádán v abecedním pořadí 

podle příjmení autorů. 
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25 Citace 

Harvardský systém  

 

Příklad citace v textu  

Musí však být zároveň zaručeno, že bude zachována dlouhodobá dostupnost  

a využitelnost digitálního objektu (Strathmann, 2008a, s. 39–40).  

Baker (2007) describes various examples of student activism activities on college 

campuses as well as students‘ involment and stake in many areas of scholarly 

communication in the academy.  

 

Příklad seznamu bibliografických citací  

STRATHMANN, S., 2008a. Trusted repositories, In DPE/Planets/CASPAR/nestor Joint 

Training Event: Starting Out : Presererving Digital Objects – principles and practise : 

October 13th–17th 2008, Prague, Czech Republic [online]. [cit. 2010-05-30]. Dostupný z: 

http://www.digitalpreservationeurope.eu/preservation-training-

materials/files/2008_10PragTrustedRepositories.pdf  

BAKER, G., 2007. Student activism: how students use the scholarly communication 

system. College & Research Libraries News, 68(10), s. 636–638.  
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25 Citace 
Číselné odkazy  

• Na příslušný zdroj citace je odkazováno číslem v kulaté závorce.  

• Čísla se dokumentům přidělují podle pořadí, v jakém jsou v práci 
citovány. 

• V případě citace stejného zdroje několikrát, bude vždy uvedeno 
číslo z prvního výskytu.  

• Při odkazování na část dokumentu, bude po číslici uvedeno i číslo 
stránky.  

 
Příklad citace v textu  

Musí však být zároveň zaručeno, že bude zachována dlouhodobá dostupnost  

a využitelnost digitálního objektu (1 s. 39–40).  

 

Příklad seznamu bibliografických citací  

1. STRATHMANN, S. Trusted repositories, In DPE/Planets/CASPAR/nestor Joint 
Training Event: Starting Out : Presererving Digital Objects – principles and 
practise : October 13th–17th 2008, Prague, Czech Republic [online]. 2008 [cit. 
2010-05-30]. Dostupný z: http://www.digitalpreservationeurope.eu/preservation-
training-materials/files/2008_10PragTrustedRepositories.pdf  
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26 Závěr 

Mimo jiné je nutné v závěru uvést: 

• zhodnocení přínosů práce; 

• splnění cílů vytýčených v úvodu. 
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27 Seznam použitých informačních 

zdrojů 
 

 

• seznam se uvádí dle použité metody citace 

 

• nutné uvést všechny citované zdroje 

• na každý zdroj uvedený v seznamu musí být odkaz  

v textu 
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27 Struktura bibliografické citace  

34 

Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 



27 Struktura bibliografické citace  

37 

Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Tvůrce  

= autor 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Tvůrce  

= autor 



27 Struktura bibliografické citace  

40 

Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Název 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Typ 

nosiče 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Nakladatelské údaje 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Elektronické informační zdroje 



27 Struktura bibliografické citace  
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Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Elektronické 

informační  

zdroje 



27 Struktura bibliografické citace  

45 

Zdroj: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Další informace 



27 Struktura bibliografické citace  
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http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

Konkrétní příklady - viz 



28 Seznam příloh 

přílohy = podklady, které slouží jako doplňující, jsou 
zařazeny nebo vevázány na konec textu do oddílů  

• přílohy, které nelze svázat (disketa, výkres, CD atp.), se 
umístí na zadní straně desek do pevné vlepené „kapsy” 

• přílohy se označují A, B, C, D průběžně dle použití v textu 

• stránky se číslují v rámci přílohy vždy od 1 

• tabulky a obrázky se číslují též v rámci jedné přílohy 

 

Seznam příloh 

• obsahuje seznam všech příloh 

• na každou přílohu uvedenou v seznamu musí být odkaz  
v textu 

 

• poslední číslovaná strana ZP 
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29 Slovníček 

• Univerzita Pardubice   

 =   University of Pardubice   

• Dopravní fakulta Jana Pernera   

 =   Jan Perner Transport Faculty  

• bakalářská práce  =   bachelor thesis     

• diplomová práce   =   master thesis   

• anotace  =   Annotation   

• klíčová slova  =   Keywords     

• název  =  Title  

• obsah =   table of contents    
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Děkuji za pozornost. 
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