
 https://zamestnanci.upce.cz/zaverecne-prace

Veškeré informace k závěrečným pracím najdete na intranetu: 

https://studenti.upce.cz/zaverecne-prace-0



Nejčastější chyby v závěrečných pracích 

Text Prohlášení autora 

Text prohlášení je daný. Vzhledem k
platnému zákonu o vysokých školách č.

111/1998 Sb. je každá práce zveřejněna,
a to buď okamžitě, nebo maximálně do 3
let od data obhajoby. Text prohlášení v

současném znění toto reflektuje. 

Formátování práce

Studenti nevěnují čas správnému
nastavení textového editoru před

začátkem psaní práce (automatický
obsah, formátování textu a nadpisů,
okraje, odstavce, číslování stránek

atd.). 

Anotace a klíčová slova v AJ

Práce musí obsahovat také
anotace a klíčová slova v

angličtině. S jejich překladem
může pomoci univerzitní

knihovna. Kontakt naleznete
níže.  

 



Popisky obrázků,

fotografií, grafů,

tabulek aj. 

Citace Použitá literatura 

Studenti zapomínají
na seznam ilustrací a
tabulek. Také chybují
v popiscích obrázků,
necitují jejich zdroj,
případně ho neumí

správně citovat. 

Studenti chybují zejména v případech
citací méně častých dokumentů - např.

internetové články, zákony, vysokoškolské
práce, interní firemní publikace, videa na
YouTube apod.. Někteří používají citační

manažer, ale zapomínají citace
kontrolovat.  

Univerzitní knihovna pořádá pravidelně
semináře věnované problematice citování

a práci s citačním manažerem. 

Podobně jako u citací se nejvíce
chyb objevuje u online zdrojů,
které jsou špatně zapsány.  

 
Studenti také často nevědí, jaké

EIZ knihovna předplácí.  
 

https://knihovna.upce.cz/uk/e-
zdroje 

 



  citační manažer pro vytváření, správu, export a sdílení citací 

   

 

 
 
citování podle normy ČSN ISO 690 
a dalších více než 8000 citačních stylů 
 
doplněk pro WORD a prohlížeče 
 
automatické vytváření citací podle názvu knihy či
článku, ISBN či DOI 
 
správa citací a sdílení citací 
 
úložiště citovaných dokumentů 
 
import citací z databází  
 
automaticky generované citace v knihovním
katalogu UK UPa a ve vyhledávači Primo 

placená varianta, která nabízí pokročilé
funkce a doplňkové nástroje je na UPa

dostupná od června 2017 
 

přihlášení na webu  
https://www.citacepro.com/ 

 
v dolní části stránky kliknutím na logo UPA



kontakty v Univerzitní knihovně 

Mgr. Veronika Ungerová  
veronika.ungerova@upce.cz 

Mgr. Darina Novotná  
darina.novotna@upce.cz 

Jana Ivanegová  
jana.ivanegova@upce.cz 

citace, formální úprava závěrečných prací,
Digitální knihovna, znepřístupnění

závěrečných prací 

citace, elektronické informační
zdroje (EIZ) 

anotace a klíčová slova v angličtině


