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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Členění kapitol

Všechny kapitoly 

uvedené nadpisem 1. 

řádu musí vždy začínat 

na nové, samostatné 

stránce! 

I v případě, pokud by z 

předchozí kapitoly 

zasahovalo na danou 

stránku jediné slovo. 



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Psaní textu

V 1. osobě čísla množného

(i když jste dívka a vedoucí vaší 

práce je žena, používá se v 

textu tzv. nepříznakové neboli 

generické maskulinum – tedy 

zjistili jsme, vyhodnotili jsme 

atd.); 

V trpném pasivu (viz 2. příklad). 

Nepoužívá se 1. osoba číslo 

jednotného



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Vzhled stránky

Text kvalifikační práce se tiskne 

vždy jednostranně na stránku 

bílého papíru formátu A4 (210 x 

290 mm). 

Nastavení okrajů viz. obrázek.

Vlevo se nechává větší okraj, 

neboť část stránky bude skryta 

vazbou. Více místa se 

ponechává pro záhlaví (např. 

názvy kapitol, titulky) a zápatí 

(čísla stránek). 



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Číslování stránek

Stránky se číslují arabskými 

číslicemi umístěnými buď  

nahoře uprostřed nebo nahoře  

na vnějším okraji stránky nebo 

dole uprostřed nebo dole na 

vnějším okraji stránky. 

Titulní stránka práce ani formální 

stránky práce se nečíslují. První 

číslovanou stránkou práce je 

Obsah.

Přílohy je možné číslovat zvlášť. 



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Vlastní text práce

Styl vlastního textu práce 

nadefinujte v záložce „Styly“ MS 

Word jako okénko „Normální“.

Grafické stránce práce věnujte 

náležitou péči. Vizuální dojem je 

obvykle to první, co na čtenáře z 

práce působí a také to první, co 

na práci hodnotí! 

Nekvalitní formální stránka 

práce do jisté míry 

znehodnocuje i její obsah! 



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Interpunkce

V MS Word používejte kontrolu 

mluvnice a kontrolu pravopisu.

Chybné použití interpunkčních 

znamének, nadbytečné či 

chybějící mezery tato kontrola 

označí zeleným 

podvlnovkováním jako 

mluvnickou chybu. 

Nezapomínejte, že práci 

„prodává“ i její precizní forma! 



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Obrázky

Obrázek umístěný v textu by měl 

zaujímat max. třetinu stránky. 

Nepoužívejte obrázky formátů 

.bmp a .tiff. 

Pod obrázek, zejména jde-li o 

graf s řadou zkratek a symbolů, 

je vhodné umístit vysvětlivky

Obrázky není nutné rámovat.

Je-li obrázek převzatý, 

nezapomeňte citovat jeho zdroj. 



ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Tabulky

Pro použití tabulek platí 

analogická pravidla jako pro 

použití obrázků. Rozsáhlé 

tabulky patří do příloh. 

Pokud je tabulka, nebo údaje v 

ní uvedené převzaté, je nutné 

ocitovat zdroj. 

Údaje v tabulkách, grafech a v 

textu by se neměly opakovat!

V tabulce neplýtvejte barvami.





ochrana intelektuálního vlastnictví a  

autorských práv

zpětné ověření uvedených tezí

získání širšího kontextu k popisované  

problematice

 možnost uvedení čtenáře do souvislostí



 doslovné převzetí cizího výroku

 odlišení od vlastního textu

 uvozovky

 změna stylu písma (řez, font)

 samostatný odstavec
 více než 4 řádky (40 slov)

 odsazení (5pt)



„Citace je krátká forma

bibliografického záznamu umístěná  

buď v závorkách uvnitř textu

citujícího dokumentu, nebo

připojená jako poznámka na straně

textu pod čarou, na konci textu

kapitoly nebo na konci celého textu

dokumentu” (Bratková, 2008, s. 7).



cizí myšlenka vlastními slovy

větší míra zapracování do vlastního  

textu

neměnit původní myšlenku!!!  

platí i pro výtah z textu



Citace je zkrácený odkaz na

bibliografický záznam v textu

umístěný v závorkách, v poznámce

pod čarou nebo ve formě čísla,

případně bibliografický záznam v

soupisu použité literatury v závěru

práce (Bratková, 2008, s. 7).



Odkazy v textu

1, Pomocí horního indexu a

následné poznámky pod čarou.

Pomocí odkazů v textu

označujete části textu, které jste

do práce převzali z informačních

zdrojů a také, ze kterých zdrojů

jste čerpali.

Vkládání čísel poznámek je v

MS Word automatické. Součástí

odkazu pod čarou je i uvedení

čísla konkrétní stánky, na které

se citovaný text nachází.



Odkazy v textu

2. Vyznačení odkazu v textu

Zde se uvádí příjmení autora,

letopočet vydání publikace a

stránka, na které se v dané

publikaci nachází citovaný text.

Příslušný informační zdroj je pak

uveden v přehledu použitých

informačních zdrojů na konci

práce bez uvedené strany.



Plagiátorství



Představení duševního díla jiného autora  

půjčeného nebo napodobeného v celku  

nebo z části, jako svého vlastního.

(Norma ČSN ISO 5127-2003)



využití cizí myšlenky bez uvedení jejího  

původního autora

 vědomé

 nevědomé

vydávání cizí myšlenky za vlastní

platí i pro tabulky, grafy, obrázky,...  

porušujete

 etická pravidla vědecké komunikace

 platné právo ČR (AZ)



JAK NEBÝT PLAGIÁTOREM?

Citujte, citujte, citujte. Vše, co v práci není vaše originální

původní myšlenka, musí být ocitováno s uvedením zdroje, kde

jste danou informaci získali.

Teoretickou část práce sestavte především z již

publikovaných a ověřených poznatků a informací. Na vlastní

úvahy a vývody zde není příliš místo.

Nevypadá vůbec dobře, když citujete celé dlouhé pasáže z

jednoho díla.

Praktickou část práce postavte naopak především na

vlastních závěrech, vlastních interpretacích a vlastních

myšlenkách.

V diskusi komparujte vámi zjištěné výsledky s těmi již

publikovanými a s teoretickými předpoklady.



JAK NEBÝT PLAGIÁTOREM?

Kvalifikační práce nahraná do IS STAG je automaticky

překontrolovaná na míru shody s jinými texty v systému

THESES. Systém identifikuje i texty, se kterými byla zjištěna

určitá míra shody.



JAK NEBÝT PLAGIÁTOREM?

Vedoucí kvalifikační práce je povinen se ve svém posudku

vyjádřit k jakékoliv zjištěné nenulové míře shody.

 Ne každá shoda textů znamená, že jeden z nich je

plagiátem!!!

 Vysoká míra shody může být také v pořádku (např. při

rozborech dokumentů, pravidel, literárních děl, legislativních

norem atd.).

 Kontrola možná na portálu www.odevzdej.cz

 Práce označená jako plagiát nesmí být připuštěna k

obhajobě!

http://www.odevzdej.cz/


JAK NEBÝT PLAGIÁTOREM?

Způsob, jakým se provádí zápis (citace) použitých

informačních zdrojů upravuje norma ČSN ISO 690 nebo

norma Americké psychologické asociace APA, které se

zabývají tištěnými informačními zdroji a norma ČSN ISO 690-

2, která se zabývá elektronickými informačními zdroji.

V souvislosti s citační etikou je nutné se vyvarovat:

- Nepřesných citací (identifikace)

- Neuvedení díla

- Uvedení díla bez souvislosti s tématem

- Citace druhotných a nepůvodních zdrojů

- Přebírání textu (max 10% přímých citací v dané části)

- Neodlišování přímých a nepřímých citací



info o dokumentu, který autor použil  

při psaní své práce

propojení s původním textem  

hlavní složky

 etika citování

 technika citování
 forma – např. styl nebo standard



Knižní (monografická) publikace

Model citace dle ČSN ISO 690:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla: podnázev díla. Označení

vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.

Standardní číslo.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 s.

ISBN 80-85931-79-6.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy. 2. doplněné vydání. Brno: Paido, 1999. ISBN

80-85931-68-0.

Křestní jméno autora je možné uvádět buď v plném znění

nebo pouze iniciálou.



Knižní (monografická) publikace

Model citace dle APA:

Příjmení, Iniciála jména. (Rok vydání). Název díla: podnázev

díla. Místo vydání: Jméno nakladatele.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Vždy je nutné v metodice práce uvést, jakou normu (ČSN ISO

690 nebo APA) jsme dodržovali a následně jí dodržovat v celé

práci!!!

Pozn. Odkaz v textu dle APA je podobný jako ISO 690, zvykem však bývá uvádět min. dva zdroje.  



Knižní (monografická) publikace

Pokud je více autorů, vypadá citace takto:

KOLÁŘ, Zdeněk, RAUDENSKÁ, Věra, FRÜHAUFOVÁ, Věra. Didaktické 

znalosti a dovednosti učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001. 199 s. ISBN 80-

7044-361-8. (dle ČSN ISO 690)

Kolář, Z., Raudenská, V. ,& Frühaufová, V. (2001). Didaktické znalosti a 

dovednosti učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP. (dle APA)

Více než 3 autoři (ČSN ISO 690): 

PASCH, Marwin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: 

Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. 

Více než 5 autorů (APA): 

Pasch, M. et al. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: 

Portál. 



Kapitola v monografii

Model citace:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název kapitoly. In Název díla. Označení vydání. Místo vydání: 

Jméno nakladatele, rok vydání. Rozsah kapitoly. Standardní číslo. 

POKORNÝ, Jan. Fyziologie chování a paměti. In Lékařská fyziologie. 

Praha: Grada Avicenum, 1994. s. 418 - 426. ISBN 80-7169-036-8. 

Je možné uvádět i příjmení a jména autorů celé knihy: 

BUREŠ, J. Učení a paměť. In HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. 

Psychiatrie. 3. vydání. Praha: Tigis, 2002. s. 158 – 159. ISBN 80-900130-1-5.

Kurzívou se označuje vždy název celého díla, nikoliv jednotlivých kapitol. 



Příspěvek ve sborníku

Model citace:

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název příspěvku. In PŘÍJMENÍ, Jméno editora (ed.)

Název díla. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.

Rozsah kapitoly. Standardní číslo.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Vliv sociálních faktorů na utváření image základní školy.

In JANDOVÁ, R. (ed.) Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného

pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2007. s. 52 -

55. ISBN 978-80-7040-987-9.

DOULÍK, P., ŠKODA, J. Uplatnění prvků environmentální výchovy jako

průřezového tématu RVP ZV v učebnici chemie pro ZŠ. In TÓTHOVÁ, A.,

VESELSKÝ, M. (eds.) ScienEdu. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných

predmetov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 333-336. ISBN 978-80-

88707-90-5.

Má-li sborník více editorů, používá se za jejich jmény zkratka (eds.).



Článek v časopise

Model citace: 

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název příspěvku. Název časopisu, Rok vydání, ročník,

číslo svazku, rozsah stránek. Standardní číslo.

DOULÍK, P., ŠKODA, J. Výzkum úrovně vybraných očekávaných výstupů žáků

1. stupně ZŠ prostřednictvím sebehodnocení. Pedagogická orientace, 2008, roč.

18, č. 2, s. 95 – 110. ISSN 1211-4669.

U cizojazyčných časopisů je označení ročníku a svazku ve zkratkách

obvyklých pro daný jazyk. Zkratka pro počet stran je už ale česká: s.

AKERSON, V., L., FLICK. L., B., LEDERMAN, N., G. The Influence of Primary

Children's Ideas in Science on Teaching Practice. Journal of Research in Science

Teaching, 2000, vol. 37, no. 3, s. 363-385. ISSN 0022–4308.

V anglickojazyčných textech: 

vol. = volume 

(ročník) no. = number (číslo)



Elektronická monografie 

Model citace:

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku či portálu [online]. cRok Vydání, datum

poslední revize [datum citace] . Dostupné z: < adresa webové stránky >.

NOVÁK, Jan. Výzkumné metody. [online]. c2011, poslední revize 20. 2. 2012 

[cit.2012-03-02]. Dostupné z: <http://www.casopisobehu.htm>.

Článek v elektronickém časopise
Model citace:

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku či portálu [online]. Rok, roč. X, č. X,

[datum citace] . Dostupné z: < adresa webové stránky >.

NOVÁK, Jan. Výzkumné metody. Časopis o běhu. [online]. 2011, roč. 7, č. 2 

[cit.2012-03-02]. Dostupné z: <http://www.casopisobehu.htm>.

http://www.casopisobehu.htm/
http://www.casopisobehu.htm/


Článek z webové stránky

Model citace:

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku či portálu [online]. Dostupné: adresa

webové stránky [datum citace]

MARŠÁK, J., JANOUŠKOVÁ, S. Jak kopat do míče. In Metodický portál

[online]. Dostupné: http://www.rvs.cz/clanek/6/1055. [cit. 3. 3. 2007]

U všech citací platí, že se uvádějí jména autorů vždy bez titulů.

U citací dalších informačních zdrojů (hudebních nahrávek, not, katalogů,

výstav, počítačových programů, e-mailů, ústních sdělení atd.) doporučuji

vyhledat způsob citace v ČSN ISO 690 nebo ČSN ISO 690-2.



Model citace:

Primární odpovědnost. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání:

Nakladatelství, rok vydání, počet stran. Standardní číslo. Dostupnost.

Poznámky.

JANKŮ, Monika. Mateřství a dětství očima žen různých generací.

Brno, 2008, 133 s.

Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/78718/fss_m_a2. Vedoucí diplomové

práce Miroslava Štěpánková. Masarykova univerzita, Katedra psychologie.



Osoby, s nimiž byl veden rozhovor. Název rozhovoru. In:

Název pořadu. Druh média, program, datum vysílání.

Dostupnost.

Poznámky.

ECHIKSON, William. Google varuje před cenzurou

internetu. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 30. listopadu 2012,

17:05.

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1010

1491767-studio-ct24/212411058361130/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1010



