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Úvod 

Seminární práce patří k základním textům, které student na vysoké škole zpracovává. 

V seminární práci je třeba všechny zdroje správně citovat. K tomu slouží citační norma ISO 

690 v revizi z roku 2011 (viz kapitola 4.4).  

Důležitým prvkem je formátování textu a další formální prvky dokumentu, které jsou 

popsány níže.  

Rozsah, způsob zadání, termíny a způsoby odevzdání vždy určuje vyučující. 

Při hodnocení seminární práce se zohledňují následující prvky: 

• První částí je teoretická část práce, která by měla být ucelená, odpovídat anotaci a 

mít logické členění. Jednotlivé kapitoly by měly navazovat. V této části student 

prokáže schopnost orientace v odborném textu, který cituje podle citační normy. 

• V druhé části – praktické – student aplikuje poznatky z teoretické části na 

konkrétním příkladu.  

• Další důležitou součástí je kontrola pravopisných a typografických chyb. Grafická 

úprava (tzn. formátování textu) je taktéž důležitá a je třeba dbát na všeobecně 

uznávaná pravidla – například různé normy, grafická pravidla, apod.  



 

6 
 

1 Struktura 

1.1 Titulní strana 

Titulní strana obsahuje název školy Gymnázium Broumov, téma seminární práce, typ 

práce, jméno autora a rok odevzdání. Rozložení jednotlivých prvků titulní strany je 

k dispozici ke stažení jako šablona. 

Strana nemá číslo, ale počítá se do číslování stran. 

1.2 Čestné prohlášení 

Prohlášení studenta o samostatném zpracování práce může znít například tímto 

způsobem: „Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem 

vypracoval/a samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování 

čerpal/a, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury.“ Toto prohlášení 

může být uvedeno v horní i ve spodní části strany. Nadpis „prohlášení“ je ve stejném formátu 

jako nadpis hlavní kapitoly, ale není číslovaný a není uvedený v obsahu. 

Na dalším řádku je uvedeno místo a datum prohlášení, jméno a podpis autora (v tištěné 

verzi je podpis vlastnoručně modrou propisovací tužkou). 

Strana nemá číslo, ale počítá se do číslování stran. 

1.3 Anotace 

Nadpis „Anotace“ je ve stejném formátu jako nadpis hlavní kapitoly, ale není 

číslovaný a není uvedený v obsahu. 

Součástí je 5 až 15 řádků souvislého textu, který popisuje obsah práce (shrnuje 

problematiku práce). Anotace neobsahuje cíle, metody a výsledky výzkumného šetření. Není 

psána v čase budoucím, ale přítomném. Píše se neutrálním jazykem, tedy ve 3. osobě čísla 

jednotného. Nevhodné je zařazení obrázků, citací nebo dělení do většího množství odstavců.  

Často se používají fráze: „Práce se zaměřuje na…; Práce se zabývá…; Práce 

popisuje…; V práci se uvádí…; V práci jsou vybrány…; Pomocí navržených postupů se…; 

Součástí praktické části je…“ 
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Následuje výčet klíčových slov, která se uvádějí tučně vytištěným podnadpisem 

“klíčová slova” s dvojtečkou. Slova se uvádějí od nejobecnějšího po nejkonkrétnější. 

Klíčových slov je menší počet – do pěti slov. Používá se styl kurzíva pro uvedená klíčová 

slova. 

Strana nemá číslo, ale počítá se do číslování stran. 

1.4 Poděkování  

Nadpis „Poděkování“ je ve stejném formátu jako nadpis hlavní kapitoly, ale není 

číslovaný a není uvedený v obsahu. 

Je nepovinnou – zdvořilostní – součástí seminární práce. Děkuje se většinou 

vedoucímu práce, konzultantovi (např. jinému učiteli, paní knihovnici, vedoucímu archivu, 

apod.), osobám, které pomáhaly například s formátováním nebo jinak podporovaly autora 

během tvorby. Jména uvádíme vždy celá včetně správných titulů. 

Strana nemá číslo, ale počítá se do číslování stran. 

1.5 Obsah 

Automaticky generovaný. Je zde uveden seznam všech kapitol a podkapitol (do 

3. úrovně nadpisů včetně). V rámci obsahu se neuvádí Titulní strana, Prohlášení, 

Poděkování, Anotace ani samotný Obsah. 

Strana nemá číslo, ale počítá se do číslování stran. 

1.6 Text práce 

1.6.1 Úvod 

Nadpis je již naformátován pomocí stylů, ale nemá číslo kapitoly (umažeme jednoduše 

pomocí klávesy „Backspace“). Toto je první strana, která má číslo (to znázorňuje reálný 

počet stran, nejedná se o číslo 1). Kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky nebo 

informace, které s tématem souvisejí, ale nejsou vhodné pro samostatnou kapitolu. Čtenář 

by se měl dozvědět, čím se práce zabývá, co bylo úkolem, jaké bylo zadání. Může se i uvést 
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postup při vypracovávání. Lze psát i o tom, co k této práci vedlo. Rozsah je většinou na 

jednu stranu. Úvod je psán z pohledu autora, tedy v 1. osobě čísla jednotného. 

1.6.2 Kapitoly, podkapitoly 

Kapitola první úrovně začíná vždy na nové stránce.  

Mohou se dělit na teoretickou a praktickou část práce. Teoretická část je většinou 

rešerše literatury – nemusí přinášet nic nového, velmi často jsou zde uváděny zdroje, 

vyskytují se zde přímé citace literatury. V praktické části je většinou vidět vlastní přínos 

autora (např. vlastní dotazník a jeho vyhodnocení, případové studie, porovnávání aplikací, 

apod.). Zde jsou zdroje literatury v menší míře. 

Podkapitoly nižších stupňů musí být vždy minimálně dvě (jinak není důvod kapitolu 

dělit na menší část). U číslování se používá maximálně třetí stupeň, dále se kapitoly nečíslují 

ani neuvádí do obsahu (mohou být zvýrazněny tučně jako nadpisy, ale velikost písma 

zůstává jako u odstavce). 

Pro text se používá jednotný font v celé práci. Je doporučeno patkové písmo typu 

Times New Roman, patky „vedou” oči při čtení delších souvislých textů. Velikost písma se 

volí 12 bodů. Pro zvýraznění některých částí textu se používá změna sklonu písma (Italic) 

nebo tučné písmo (Bold). Všem ostatním formám zvýraznění (tedy i podtrhávání, prokládání 

apod.) se snažíme vyhnout! 

U textu se zpravidla používá zarovnání do bloku. První řádek je odsazen o 1 cm. Pro 

odsazení prvního řádku se nepoužívá tabulátor! Řádkování se nastavuje na 1,5. Mezera před 

a za odstavcem je 6 bodů. Každý jednotlivý odstavec má obsahovat ucelenou informaci. 

Není vhodné, aby odstavec obsahoval pouze jedinou větu. Na druhou stranu příliš dlouhý 

odstavec je pro čtenáře nepřehledný. Někdy je vhodné v delším odstavci použít tučné písmo 

nebo kurzívu vybraných klíčových pojmů. 

1.6.3 Závěr 

Text v závěru by měl shrnovat nejdůležitější informace z celé práce. Musí navazovat 

na úvod. Píše se v minulém čase. Pokud součástí byly i nějaké hypotézy nebo výzkumné 

otázky, je zde důležité je připomenout a shrnout jejich odpovědi (resp. vyhodnocení 

hypotéz). Součástí závěru může být diskuze nad problémem, budoucnost tématu (jaké další 
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otázky se během práce objevily, zda by se dalo na práci navázat a jak, apod.). Závěr by měl 

podtrhnout také přínos práce a vlastní podíl autora.  

Nadpis je součástí obsahu, ale nemá své číslo. 

1.7 Seznam obrázků, tabulek nebo grafů 

Seznamy obvykle vytváříme, pokud počet obrázků, tabulek nebo grafů v seminární 

práci činí tři a více. Každý typ objektu (obrázek, tabulka, graf, schéma atd.) má svůj vlastní 

seznam. 

Nadpis je součástí obsahu, ale nemá své číslo. Číslo strany je uvedeno. 

1.8 Seznam použitých zkratek a symbolů 

Obsahuje abecedně tříděné zkratky či symboly s náležitým vysvětlením jejich 

významu. Obvyklou praxí je, že seznam vytváříme, pokud počet zkratek nebo symbolů 

v závěrečné práci činí tři a více. 

1.9 Zdroje literatury 

Obsahuje bibliografické zápisy všech informačních zdrojů použitých v závěrečné 

práci. Zápisy jsou provedeny v souladu s normou ČSN ISO 690:2011. 

1.10 Přílohy  

Každá příloha začíná na nové stránce. Stránkování navazuje na práci. Příloha může 

být čistě obrazová (fotky z míst, naskenované dokumenty z archivu), nebo může obsahovat 

i texty (např. ukázka dotazníku, ukázka vyplněného dotazníku, důležité články k tématu, 

vlastní publikace k tématu, citace e-mailu, protokoly apod.). Pokud je příloh více, je na 

začátku vhodné vložit samostatný obsah (seznam) pro přílohy. 
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2 Formátování 

2.1 Úvodní kapitoly 

Úvodní kapitola (prohlášení, poděkování, anotace) jsou zarovnány na horní část strany 

(jako klasické kapitoly). Nadpisy jsou ve stejném formátu jako nadpisy hlavních kapitol.  

2.2 Číslování stránek 

Stránky číslujeme arabskými číslicemi, posloupně v celé práci. Úvodní list (titulní 

strana) je první stránkou a má číslo „1”, toto číslo se na stránku nepíše. U jednostranného 

tisku se nejčastěji píše číslo označující pořadí stránky v dokumentu uprostřed zápatí nebo na 

jeho vnějším okraji. Ačkoli se některé stránky zahrnují do celkového počtu stránek (úvodní 

list, originál zadání práce, prohlášení), číslo stránky se na nich nezobrazuje. 

2.3 Číslování kapitol 

Kapitoly se číslují v souladu s normou (ČSN ISO 2145), a to pouze u textu vlastní 

zprávy. Doporučeno je postupné číslování maximálně do tří úrovní s použitím arabských 

číslic (1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, atd.), přičemž se za poslední číslicí nedělá tečka a za tečkami 

mezi číslicemi se nedělají mezery. Mezi číslem kapitoly a názvem kapitoly musí být 

dostatečné odsazení. Kapitoly úvodní části (originál zadání práce, prohlášení, poděkování, 

předmluva, abstrakt, obsah) se nečíslují. Úvod se nečísluje, podle normy mu může být 

přiděleno číslo nula. 

2.4 Používání odrážek a číslování 

Jsou-li odrážky součástí věty, tak 

• za každou odrážkou následuje malé písmeno, 

• za každou položkou se dělá čárka, 

• na konci se dělá tečka. 
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Jde-li o výčet, který není součástí věty: 

• na začátku odrážek se píšou malá písmena 

• na konci se nedělá tečka 

Odrážky a číslování s větami: 

• Položka začíná velkým písmenem a končí tečkou, pokud jde o celé věty. 

• Text druhého řádku položky by neměl být zarovnán pod odrážku, ale pod text 

prvního řádku. 

2.5 Pravidla pro obrazový materiál 

2.5.1 Ilustrace 

Termín ilustrace zahrnuje grafy, kresby, fotografie, mapy apod. Není nutné rozlišovat 

různé typy ilustrací užíváním zvláštních termínů, nejčastěji se pro všechny typy ilustrací 

používá Obrázek. Pokud je však daných ilustrací více než tři (např. grafů), je vhodné použít 

označení dané ilustrace (např. Graf). 

Pod jednotlivé ilustrace umísťujeme jejich označení, číslování a popis. 

Interpunkce mezi pořadovým označením ilustrace a popisem není předepsána, obvykle 

se používá dvojtečka (lze použít i tečku či pomlčku). Popisky pak mohou vypadat takto: 

Obrázek 1.2: Popis obrázku, Obr. 15. Popis obrázku 15, Graf 5.1 – Popis grafu. V celé práci 

se používá u titulků stejná interpunkce. 

Ilustrace by měly být umístěny bezprostředně za prvním odkazem na ně, je-li to 

možné, tak na stejné stránce. Je-li ilustrace umístěna v příloze, vkládá se odkaz na přílohu. 

2.5.2 Tabulky 

U popisků tabulek platí stejná pravidla jako u ilustrací s tím rozdílem, že se popisek 

vkládá nad tabulku (příklad: Tab. 1: Popis tabulky). 

Tabulka (stejně jako obrázek) by měla být umístěna bezprostředně za prvním odkazem 

na ni v textu. 
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Je-li to možné, umisťujeme ilustrace a tabulky bez obracení. Pokud to ale charakter 

ilustrace vyžaduje (např. tabulka s větším množstvím sloupců), otáčíme ji proti směru 

hodinových ručiček. 

2.6 Přílohy 

Do přílohy se většinou umisťují tabulky nebo ilustrace, které svým rozsahem (příp. 

významem) nemohou být začleněny do textu. Někdy je těžké rozhodnout, zda tabulku nebo 

ilustraci vložit do přílohy. Pokud se na tabulku nebo ilustraci v textu opakovaně odkazujete, 

je vhodné vložit tabulku nebo ilustraci přímo do textu. V opačném případě je vhodnější 

umístění do přílohy. Dále se do příloh umisťují zdrojové kódy programů nebo jejich části.  

2.7 Styly formátování 

V následující kapitole je popsáno podrobné nastavení stylů formátování pro nadpisy, 

běžný text a okraje stránky. 

2.7.1 Nadpis 1 

Typ písma Arial, velikost 18, styl tučné, barva černá, mezera před a za odstavcem 

24 bodů, bez odsazení, číslování kapitol (viz kapitola 2.3). 

2.7.2 Nadpis 2 

Typ písma Arial, velikost 16, styl tučné, barva černá, mezera před a za odstavcem 

18 bodů, bez odsazení, číslování kapitol (viz kapitola 2.3). 

2.7.3 Nadpis 3 

Typ písma Arial, velikost 14, styl tučné, barva černá, mezera před a za odstavcem 

12 bodů, bez odsazení, číslování kapitol (viz kapitola 2.3). 
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2.7.4 Odstavcový text 

Typ písma Times New Roman, velikost 12, barva černá, zarovnání do bloku, mezera 

před a za odstavcem 6 bodů, odsazení prvního řádku 1 cm, číslování kapitol (viz kapitola 

2.3), řádkování 1,5 řádku. 

2.7.5 Okraje dokumentu 

Vzhledem k vazbě dokumentu je levý okraj 3 cm, pravý, horní a dolní 2,5 cm.  
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3 Typografie 

3.1 Psaní interpunkce 

Za interpunkčními znaménky (tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, vykřičník) 

píšeme mezeru, před nimi ne. 

3.1.1 Tečka 

Tečka se používá k ukončení věty. V nadpisech a u popisků ilustrací a tabulek se tečka 

na konci nedělá. Jestliže věta končí zkratkou nebo datem končícím tečkou, další tečka se na 

konci nepíše. 

Mezera za tečkou se píše po zkratkách jako a. s., o. p. s., s. r. o. apod. 

Za slovem „viz” se tečka nepíše (jde o rozkazovací způsob slovesa „vidět”, nikoli 

o zkratku). 

Výjimky: 

• Mezera se za tečkou nepíše, pokud se používá při psaní časových údajů jako 

oddělovač mezi hodinami a minutami (8.30) – podle pravidel českého 

pravopisu. Podle normy ČSN 01 6910 lze použít jako oddělovač také dvojtečku 

(8:30). 

• Mezera za tečkou se nepíše u e-mailových a webových adres 

(www.gybroumov.cz). 

• V případě, kdy se čárka používá v čísle k oddělení desetinné části čísla, se za 

čárkou mezera nedělá (12,5). 

• Mezera se nedělá za tečkami mezi číslicemi u číslování nadpisů. 

• Mezera se nedělá, pokud bezprostředně za sebou následují dvě interpunkční 

znaménka – např. „…tzn., že…”, „…např., že…” 

3.1.2 Dvojtečka 

Dvojtečka se připojuje bezprostředně za text a za dvojtečkou se dělá mezera. 

Následuje-li po dvojtečce věta, je možné ji začít velkým i malým písmenem. V případě, že 

následuje nevětný celek, píše se písmeno malé. 
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Výjimka: 

• Před a za dvojtečkou se dělá mezera (nejčastěji pevná mezera) v případě, že 

jde o matematický výraz (12 : 2 = 6) nebo poměr (3 : 4), a to i při zápisu měřítka 

mapy. 

• Před a za dvojtečkou se nedělá mezera v případě, že jde o výsledek utkání (1:2) 

nebo výsledný čas závodníka (1:8:31,17 = 1 hodina 8 minut, 31 sekund a 

17 setin sekundy) 

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=161  

3.1.3 Uvozovky 

V českém textu používáme výhradně českou variantu uvozovek, tedy na začátku 

uvozovky dole a na konci uvozovky nahoře. Pravidla pro psaní uvozovek jsou podobná jako 

pravidla pro psaní závorek. Je běžné používat dva typy uvozovek: dvojité (dole: dvě malé 

devítky, klávesová zkratka ALT + 0132, nahoře: dvě malé šestky, klávesová zkratka ALT + 

0147) a jednoduché (dole: jedna devítka, klávesová zkratka ALT + 0130, nahoře: jedna 

šestka, klávesová zkratka ALT + 0146). Jednoduché uvozovky se používají jako vnořené, 

např. přímá řeč uvnitř přímé řeči. Jestliže je v uvozovkách celá věta, dělá se koncová 

uvozovka až za interpunkčním znaménkem. 

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162  

3.1.4 Závorky 

Před počáteční závorkou se mezera dělá, za ní ne. Před koncovou závorkou se mezera 

nedělá, za ní ano. To znamená, že text v závorkách je oddělen od okolního textu mezerami. 

Jestliže je v závorce celá věta, dělá se tečka před koncovou závorkou. Jestliže výraz 

v závorce (ne věta) končí tečkou (jde o zkratku nebo datum) a je umístěn na konci věty, pak 

se za koncovou závorkou tečka píše. Hranaté závorky se většinou používají ke znázornění 

výslovnosti. 

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=163  

Výjimka: 

Před počáteční závorkou se nedělá mezera, jestliže uvádíme alternativní text: 

zpracoval(a). 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=161
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=163
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3.1.5 Mezery 

Mezera samozřejmě následuje za každým slovem a každým interpunkčním 

znaménkem (dbejte na to, aby tam byla vždy pouze jedna mezera). Výjimkou jsou závorky 

nebo uvozovky, které vždy přiléhají k jejich obsahu (vnitřku – tzn., mezery jsou zvnějšku). 

Důležité jsou mezery i u procent nebo jednotek. Pokud napíšeme 2% (tedy bez 

mezery), znamená to „dvouprocentní“. Pokud mezeru použijeme 2 %, znamená to dvě 

procenta. Příklad: 

• Vypil jsem 50%. – Vypil jsem padesátiprocentní (např. slivovici). 

• Vypil jsem 50 %. – Vypil jsem padesát procent (např. z láhve slivovice). 

3.1.6 Spojovník (-) 

Spojuje složené výrazy a slova s částicí -li a vždy se používá bez mezer před a za 

(Rakousko-Uhersko, je-li). Spojovník je (na rozdíl od pomlčky) umístěn na klávesnici. 

3.1.7 Pomlčka (–)  

Je delší než spojovník a na klávesnici není. Odděluje se od okolních slov mezerami. 

Používá se k oddělení dvou částí věty. V automatických opravách bývá přednastavena změna 

spojovníku na pomlčku v případě, že napíšete: 

• mezeru, spojovník, mezeru, nějaké slovo a mezeru nebo 

• mezeru, spojovník, mezeru a klávesu Enter. 

Pro napsání pomlčky lze použít klávesovou zkratku ALT + 0150 na numerické 

klávesnici. U notebooků je potřeba přepnout na numerickou klávesnici a použít čísla na 

numerické klávesnici (0 bývá u písmena m, 1 u písmena j a 5 u písmena i). 

Výjimky: 

• V případě, že se používá pomlčka v rozsahu (místo slov „od do”, „až”) není 

oddělena mezerami a nesmí být na konci ani na začátku řádku (pondělí–pátek, 

2000–2010, otevřeno 8–20 hodin). 

• Stojí-li za pomlčkou interpunkční znaménko, je přisazeno těsně za pomlčku 

bez mezery. 
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Výjimka z výjimky: 

• V případě, že je v rozsahu více slov oddělených mezerou, používá se pomlčka 

s mezerami (21. 1. – 29. 3.). 

DALŠÍ PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=165  

3.1.8 Tři tečky (výpustka) 

Pro tři tečky (výpustka, trojtečka) se používá jeden znak (v MS Word klávesová 

zkratka CTRL + tečka, jinak ALT + 0133) nikoli tři tečky. Nahrazuje vypuštěný text, pomlku 

nebo část výčtu. Často se znak přisazuje k textu bez mezery a nikdy se za něj nevkládá další 

tečka. 

Při psaní trojtečky se doporučuje dodržovat stejná pravidla jako při psaní jiných 

interpunkčních znamének. 

Při nahrazování vypuštěného textu pak použití trojtečky vypadá následovně: 

• Podle původní varianty…, ale takhle je to lepší. 

• Jestli se nezklidníš, tak… 

Při psaní výčtu se za čárkou se dělá mezera a pak trojtečka: 

• Člověk má pět smyslů: zrak, sluch, … 

• Opakovali jsme: jedna, dva, tři, …, deset, … až do dvaceti. 

V případě, kdy tečkami nahrazujeme chybějící písmena, je možné teček psát více: 

• První český kosmonaut R.... 

3.1.9 Lomítko 

Lomítko se používá především k vyjádření alternativ (pán/paní), školních roků 

(2011/2012), zlomků (1/4), fyzikálních jednotek (km/h). V těchto případech, pokud jde 

o jednoslovné výrazy, používáme lomítko bez mezer. Lomítko oddělené mezerami 

používáme v případě, je‑li jeden z výrazů složený z více slov. Zápis „koukni se / koukněte 

se” nevzbuzuje dojem, že alternuje slůvko „se” a „koukněte”. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=165
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3.1.10 Apostrof 

Apostrof (', klávesová zkratka ALT + 0145) je v češtině málo používaným 

interpunkčním znaménkem. Není možné ho zaměňovat s horními jednoduchými 

uvozovkami (’). Píše se těsně za slovo, uprostřed slova je bez mezer. 

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=168  

3.1.11 Kalendářní data 

V česky psaných textech je běžné psát datum vzestupně. Měsíc je možné vypsat slovně 

(13. březen 2010) nebo číslem (13. 3. 2011). V obou případech se za tečkami dělají mezery 

(nejlépe pevné: CTRL + SHIFT + mezera, nebo ALT + 0160). Pak totiž nenastane případ, 

kdy se datum rozdělí na dva řádky. Podle normy ČSN 01 6910 je možný i dvoumístný zápis 

bez mezer mezi dny, měsíci a roky (01.02.2010). Tento formát je vhodnější pro vyplňování 

tabulek a formulářů. Při vyplňování rubrik se často používá také sestupný formát data se 

spojovníky mezi rokem, měsícem a dnem (1998-03-13). 

Data ve významu „od do”, „až” píšeme s pomlčkou. Pokud je pomlčka mezi 

jednoslovnými výrazy, neodděluje se mezerami (1826–1886). Pokud je pomlčka mezi 

víceslovnými výrazy, je obvyklé vkládat před a za mezeru (1. 1. 2010 – 31. 12. 2010). 

3.1.12 Paragraf 

Pokud se paragraf vyskytuje ve spojení s číslem, sází se s pevnou mezerou mezi 

paragrafem a číslem (podle § 13, odst. 2), na začátku věty se nahrazuje slovem. 

3.1.13 Jednotky a čísla, řadové číslovky 

V českém textu se používá k oddělení desetinné části čísla čárka. Kvůli přehlednosti 

se za každou trojicí cifer v obou směrech od desetinné čárky dělá pevná mezera. 

Číslo se od jednotky odděluje pevnou mezerou (CTRL + SHIFT + mezera, nebo 

ALT + 0160). 

• Příklady: 15 m (15 metrů), 20 % (20 procent), § 2 (paragraf 2), 12 °C 

(12 stupňů Celsia), 50 km/h (50 kilometrů za hodinu). 

Jednotky umístěné jako horní index se připojují k číslu bez mezery. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=168
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• Příklady: pivo 12° (pivo 12 stupňů), 52° severní šířky (52 stupňů severní šířky), 

27° 3' 33" (27 stupňů, 3 minuty a 33 sekund) východní délky, monitor 15" 

(monitor 15 palců) 

Pravidla: 

• použití výrazu krát ve spojení s číslem (33krát nebo 33), pro znaménko krát se 

nepoužívá písmeno x, ale symbol × (klávesová zkratka ALT + 0215) 

• těsně k číslu je přiřazeno znaménko (+5 °C), místo znaménka minus se často 

používá a je tolerována pomlčka (–5 °C). Znaménko minus (ALT + 8722) je 

umístěno trochu výše než pomlčka (ALT + 0150): − (minus) – (pomlčka) 

• v případě, že vyjadřujeme číslem a slovem přídavné jméno nebo příslovce, 

mezera mezi číslem a jednotkou se nedělá (10m: desetimetrový, 20%: 

dvacetiprocentní) 

• v případě matematických výrazů jsou znaménka od čísel oddělena mezerou: 

3 + 2 = 5, 8 – 2 = 6 

V češtině neexistuje žádná koncovka -ti nebo -mi. 

Příklady: 

• Přístupné pro děti od 12 let. NIKOLI: Přístupné pro děti do 12ti let. 

• 8násobná rychlost NIKOLI: 8mi násobná rychlost 

• 5metrový žebřík NIKOLI: 5-ti metrový žebřík 

• U řadových číslovek se za číslem píše tečka (Chodí do 5. třídy. Narodila se 

8. září.). 

DALŠÍ PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785  

3.1.14 Nevhodná zalomení na konci řádku  

• zkratky (a. s.), zkratka a následující text (např., tzn., …) 

• zkratky, jednotky ve spojení s číslem (str. 25, 12 km) 

• řadová číslovka od následujícího textu (3. místo) 

• kalendářní data 

• zkratky rodného jména s příjmením (J. Kolář) 

• zkratky akademických titulů a po nich následující jméno (MUDr. Jana Holá) 

• trojice čísel oddělené mezerami (vyšší řády: 15 350 Kč) 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785
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3.1.15 Zkratky 

Zkratky čistě grafické jsou ustálená spojení s definovaným způsobem zápisu. 

Nejčastěji se dělají chyby ve vynechání mezery za interpunkcí (př. n. l., a. s., s. r. o., n. m.). 

VÍCE NA: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=780  

Zkratky iniciálové jsou zkratky tvořené z počátečních písmen slov názvu. Píšou se 

velkými písmeny (iniciálami) a bez teček (MFF, TUL, ČR, OSN). 

Za zkratku často bývá považováno slovo „viz”, které je rozkazovacím způsobem od 

slova „vidět”, takže za ním tečku nepíšeme. 

Častou zkratkou použitou pro popis geografie území je m n. m. (tedy metrů nad 

mořem). Uvědomte si, že první písmeno označuje délkovou jednotku, která se v souladu 

s pravidly českého pravopisu nepíše s tečkou (podobně, jako byste nenapsali tečku za 

samostatně v textu stojící metry či litry). 

3.1.16 Tituly 

Před jménem se uvádějí tyto zkratky akademických titulů: 

• Bc. (bakalář) 

• BcA. (bakalář umění) 

• Ing. (inženýr) 

• Ing. arch. (inženýr architekt) 

• Mgr. (magistr) 

• MgA. (magistr umění) 

• MUDr. (doktor medicíny) 

Před jménem se uvádí akademicko-vědecký titul Dr., udělovaný krátce po roce 1990. 

Za jménem se uvádějí akademicko-vědecké tituly: 

• Ph.D. (doktor) 

• Th.D. (doktor teologie) 

 

V minulosti se udělovaly tyto akademicko-vědecké tituly, které se uvádějí také za 

jménem: 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=780
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• CSc. (kandidát věd) 

• Dr.Sc. (doktor věd) 

Zkratky vědecko-pedagogických titulů doc. (docent) a prof. (profesor) se píší malým 

písmenem, pokud jimi nezačíná věta. 

Zkratka DiS. (diplomovaný specialista) se uvádí za jménem stejně jako zkratka MBA 

(Master of Business Administration). 

Zkratky uváděné za jménem oddělujeme z obou stran čárkami. 

Pořadí titulů 

Je obvyklé uvádět vyšší titul před nižším nebo se nižší vůbec neuvádí (např. titul Bc.). 

Tituly před jménem čárkou neoddělujeme, tituly za jménem ano. 

3.1.17 Jednopísmenné předložky na konci řádku 

Jednopísmenné neslabičné spojky a předložky se podle pravidel českého pravopisu 

nesmí vyskytovat na konci řádku. K jejich odstranění se používá pevná mezera (klávesová 

zkratka CTRL + SHIFT + mezera nebo ALT + 0160 na numerické klávesnici). Pevná mezera 

se vkládá místo normální mezery mezi jednopísmennou předložkou a slovem, které po 

předložce následuje. 
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4 Citace 

4.1 Přímá citace 

Opsaný text, doslovný. Nutno citovaný text uvést do uvozovek a použít styl kurzíva. 

Pokud je citovaná část z knižní publikace, je třeba uvést stranu, na které se citovaný text 

vyskytuje. Příklad: 

Usnadnění a zefektivnění výuky: praktickým využitím počítačových sítí ve školním 

prostředí se zabývá P. Roubal, který ve své publikaci Počítač pro učitele [5] zmiňuje 

následující možnosti (str. 142): 

• „Připojení jednotlivých stanic k celosvětové počítačové síti – Internetu; 

• Sdílení periferních zařízení, jako jsou síťové multifunkční tiskárny; 

• Ukládání uživatelských dat na centrální datová úložiště; 

• Sdílení a velmi rychlá distribuce výukových materiálů; 

• Využití lokálního serveru jako web serveru pro publikování informací na 

internetu.“ 

Citace podle citační normy ISO 690 v revizi 2011 v tomto případě vypadá takto 

(citaci uvádíme v kapitole Použitá literatura): 

[5] ROUBAL, P.: Počítač pro učitele. Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80- 251-

2226-6. 

 

4.2 Nepřímá citace (parafráze) 

Na rozdíl od přímé citace je původní text uveden vlastními slovy. Často se dávají do 

kontextu myšlenky různých autorů. Příklad:  

Podle K. Jonákové [2] je v dnešní době počítačová technika (informační 

technologie) nedílnou součástí našich životů. Setkáváme se s ní v každodenním životě, ať 

už je to bankovnictví, vyhledávání v online katalozích či databázích. Neopomenutelné je 
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podle J. Remra [4] také využití informačních technologií organizacemi, potažmo jejich 

zaměstnanci. 

Citujeme stejným způsobem, jako u přímé citace: 

[2] JONÁKOVÁ, K. Bariéry ve využití počítačů. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3. [cit. 

2013-05-04]. Dostupný z http://www.ikaros.cz/node/177. 

[4] REMR, J. Míra využití PC v českých firmách. [online]. 2006, [cit. 2013-05-04]. 

Dostupné z: http://computerworld.cz/archiv/mira-vyuziti-pc-v-ceskych-firmach-

24613. 

4.3 Citování v textu 

Je samozřejmostí, že pokud informace nepochází od samotného autora, je nutné v textu 

uvádět zdroj (ať už se jedná o citaci přímou, nebo parafrázi). Celkově se v České republice 

setkáváme se třemi způsoby [1]. Jedná se o Harvardský systém (metoda jména a roku), 

průběžné citace (poznámky pod čarou) nebo číslované citace (uvádění zdrojů pod 

konkrétními čísly). 

Je důležité si zvolit právě jeden způsob citování a ten dodržet po celou práci. Na 

gymnáziu používáme metodu číselných citací (viz kapitola 4.3.1). 

Nezapomeňme na to, že podle způsobu uvádění zdrojů v textu se přizpůsobuje 

i samotný seznam literatury. U číselných citací není seznam literatury seřazený podle 

abecedy, ale podle toho, jak se prameny vyskytují v textu. 

Pokud je zdroj uveden ve větě před tečkou, potom se vztahuje pouze na danou větu. 

Pokud je zdroj uveden za tečkou, vztahuje se na celý text od začátku odstavce do této věty. 

Pokud chceme parafrázovat text v rámci jednoho odstavce, citaci tedy uvádíme za odstavcem 

za tečku. Někdy může být zdroj i uprostřed věty, a to v tom případě, když zmiňujeme jméno 

autora, případně i knihu. Tento zdroj se potom vztahuje na danou větu, případně k ní 

připadající logický celek. 

 

http://www.ikaros.cz/node/177
http://computerworld.cz/archiv/mira-vyuziti-pc-v-ceskych-firmach-24613
http://computerworld.cz/archiv/mira-vyuziti-pc-v-ceskych-firmach-24613
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4.3.1 Číselná citace  

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu 

uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které 

symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. 

Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury. Proto zde literatura není řazená 

podle abecedy. Uvádí se opět přesně podle normy. Podlé této normy je příklad v kapitole 4.1 

a 4.2. 

4.4 Citace literatury podle normy 

Jedná se o normu ČSN ISO 690:2011. Podrobné informace a příklady citací nalezneme 

například zde: https://citace.zcu.cz/. Zajímavý je také online generátor citací – odkaz zde: 

https://www.citace.com/.    

https://citace.zcu.cz/
https://www.citace.com/
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