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Seznam zkratek 
Bc. Bakalá  
bp monotypový bod 
BPL Bezpe nostní plánování 
CD Compact Disc 
CSL Citation Style Language 

R eská republika 
DOI Document Object Identi��er 
dpi Dither Per Inch 
DVI Device Independent File Format 
EMF Enchanced Meta File 
EPS Encapsulated PostScipt 
FBI Fakulta bezpe nostního in enýrství 
GUI Graphical User Interface (gra��cké u ivatelské rozhraní) 
HPK  Havarijní plánování a krizové ízení 
JIB Jednotná informa ní brána 
Mgr. Magistr 
mm milimetr 
MS Microsof� 
Obr. obrázek 
OTF OpenType Font 
PDF Portable Document Format 
ppi Pixels Per Inch 
PS PostScript 
px pixel 
SW sof�ware 
Tab. tabulka 
TTF TrueType Font 
UCS Universal Character Set 
UTF UCS Transformation Format 
V B-TUO Vysoká kola bá ská – Technická univerzita Ostrava 
WYSIWYG What You See Is What You Get 
WWW World Wide Web 
XML Extensive Markup Language 
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Úvod 
V ivot  ka dého studenta p ijde jeden zlomový okam ik, který rozhodne o úsp nosti nebo neú-
sp nosti celého dlouhého studia a to je státní záv re ná zkou ka (státnice). Teprve po jejím úsp -
ném absolvování získá student právo pou ívat titul Bc., Ing. nebo Mgr. ve svém oboru. Krom  pro-
kázání znalostí ve zvoleném oboru formou zkou ení p ed komisí v rámci státnice student ale také 
obhajuje svou bakalá skou nebo diplomovou práci. 
 Jeliko  je taková práce asto tím nejobsáhlej ím, co student dosud zpracoval, setkává se p i 
psaní s adou problém , p eká ek a krizí. Tento text je ur en jako stru ný pr vodce v emi aspekty 
psaní takových prací a následn  také její obhajoby. 
 Text je azen podle jednotlivých témat do kapitol. Kapitola 1 se zabývá de��nicí toho, co 
vlastn  je bakalá ská a diplomová práce a jak se li í. Rozebírá také podrobn ji úlohu vedoucího práce 
a také ur ité základní principy výb ru vhodného tématu ke zpracování studentem. 
 V kapitole 2 se student seznámí se strukturou a obsahem jednotlivých ástí záv re ných pra-
cí. Východiska pro typogra��cké zpracování práce jsou vysv tlena v kapitole 3. Kapitola 4 se pak za-
m uje na praktické nastavení textových procesor , nej ast ji pou ívaných pro zpracování záv re -
ných prací – MS Word a také Writer z balíku OpenO���ce nebo LibreO���ce. Kone n  kapitola 5 se 
zabývá samotnou státní záv re nou zkou kou a p ípravou na ni. 
 Pro lep í orientaci jsou v t chto skriptech p ítomny záchytné body reprezentované systé-
mem ikon. Význam jednotlivých ikon je následující: 
 

 

Pr vodce studiem 
Slou í pro seznámení student  s látkou, která bude v kapitole probírána. 

 

as nutný ke studiu 
P edstavuje odhad doby, který budete pot ebovat k prostudování celé kapito-
ly. Jedná pouze o orienta ní odhad, neznepokojujte se proto, pokud Vám 
studium bude trvat o n co déle nebo budete hotovi rychleji. 

 

Vysv tlení, de��nice, poznámka 

U této ikony najdete vysv tlující text, poznámku k probíranému tématu, která 
problém uvede do ir ích souvislostí, pop ípad  d le itou de��nice. 

 

Kontrolní otázky 

Na záv r ka dé kapitoly je za azeno n kolik otázek, které prov í, zda jste pro-
blematice kapitoly dostate n  porozum li. Pokud nebudete v d t odpov  na 
n kterou otázku, je to signál pro Vás, abyste se ke kapitole vrátili. 

!
?
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Chvilka oddechu 

Text ozna ený touto ikonkou neberte p íli  vá n , je tam pro Va e pobavení. 

 

P íklad 
V takto označené části se setkáte s nějakým příkladem, který by měl osvětlit 
probíranou problematiku. 

 
Text t chto skript je také doprovázen celou adou podp rných materiál , které jsou shromá d ny 
v doprovodném modulu p edm t  Bakalá ský a Diplomový seminá  obor  Havarijní plánování a 
krizové ízení (HPK ) a Bezpe nostní plánování (BPL), vyu ovaných na Fakult  bezpe nostního 
in enýrství (FBI) Vysoké koly bá ské – Technické univerzity Ostrava (V B-TUO). V t chto mate-
riálech jsou nap íklad 

 Soubory ablon bakalá ské a diplomové práce pro textové procesory MS Word a Writer 
z baliku Open/Libre O���ce. 

 Cita ní styl pro sof�wary Zotero nebo Mendeley, slou ící pro management citací 
v dokumentech. 

 Odkazy na n které u ite né sof�warové produkty, které mohou zjednodu it práci, nebo zvý-
it kvalitu výstup  prezentovaných v práci. 
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1 Záv re né práce – ú el a výb r tématu 

 

Pr vodce studiem 
V této kapitole se student dozví, jaké jsou základní atributy záv re ných prací a 
také jakým zp sobem by m l postupovat p i výb ru tématu, které bude v rámci 
záv re né práce e it.  

 

as nutný ke studiu 
K samotnému p e tení kapitoly posta uje maximáln  n kolik desítek minut, 
pokud Vás v ak stále je t  eká výb r tématu, mohou Vám úvahy zabrat pon -
kud více asu. 

1.1 Záv re né práce 
Ú elem záv re ných prací je umo nit studentovi prokázat, e studiem získal pot ebné teoretické a 
praktické znalosti pro samostatnou práci ve zvoleném oboru. Téma práce proto není libovolné, 
musí být tematicky spojeno se studovaným oborem. Student toto proká e tak, e samostatn  zpra-
cuje záv re nou práci podle zadání práce a pokyn  vedoucího práce a následn  tuto práci obhájí 
p ed státnicovou komisí. Pro ú el tohoto textu posta uje roz len ní prací na: 

1) bakalá ské a 
2) diplomové. 

 
Ú elem bakalá ské práce je logicky prokázat kvali��kaci k získání titulu bakalá  a analogicky ú elem 
práce diplomové je prokázat kvali��kaci k získání titulu in enýr nebo magistr podle studovaného 
oboru. 
 Podobn  jako se li í bakalá ské a navazující magisterské studium, li í se také bakalá ská práce 
od práce diplomové. Zatímco v bakalá ském studiu student obvykle dostává základní informace o 
studovaném oboru a také praktické znalosti o e ení ur itých oborových problém , studium magis-
terské je více zam eno na solidní teoretický základ a pochopení samotných princip  oboru. Absol-
vent by proto m l mít dostate né znalosti pro in enýrské e ení problém  - nehledá tedy nutn  e-
ení, která ji  byla pou ita v minulosti, je schopen si odvodit vlastní. 

 Odli né nároky na tyto r zné stupn  vzd lání se nutn  musí projevit také v samotných záv -
re ných pracích. V následující tabulce (tab. 1) jsou znázorn ny n které rozdíly mezi bakalá skou a 
diplomovou prací. 
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Tab. 1: Vybrané rozdíly mezi bakalá skou a diplomovou prací 
 Bakalá ská práce Diplomová práce 
Délka Max. 30 str. textu Max. 50 stran textu 
Re er e Ano Ano, podrobn j í 
Teorie Dle pot eby Vy adován silný teoretický základ 
Vlastní p ínos Minimální Jasn  de��novaný 
 
Délka práce 
Nejviditeln j ím rozdílem mezi bakalá skou a diplomovou prací je její délka. ísla uvedená v tabulce 
1 prosím berte spí e jako doporu ení primárn  ur ené student m technicky zam ených obor . 
Toto doporu ení vychází z faktu, e FBI se ve svých oborech sna í vychovávat techniky a technik by 
se m l vyjad ovat, stru n , p esn  a k v ci se silným pou itím tabulkového, pop . obrazového apará-
tu, vizualizujícímu výsledky práce. 
 Doporu ená délka se týká výhradn  samotného textu práce - tedy délka od úvodu a  po 
záv r, bez titulního listu, obsahu, p ípadných seznam  tabulek a obrázk , p íloh apod. Tato délka 
také není závazná - práce tedy m e být o n co krat í nebo del í, d le ité v ak je, e by nem la být o 
mnoho krat í nebo del í. 
 P íli  krátký text nazna uje, e práce bu to nebyla zpracována dostate n  do hloubky anebo 
zvolený problém byl k e ení p íli  jednoduchý. Ob  zavdává p í inu k úvahám, zda taková práce je 
v bec obhajitelná. 
 P íli  dlouhý text m e nazna ovat bu to nízkou míru soust ed ní se studenta na dosa ení 
cíle anebo naopak vy í náro nost zpracování. V prvním p ípad  to v praxi znamená, e student 
odbíhá od hlavní linie provád né studie a dopl uje dal í informace, které sice mohou být zajímavé, 
ale pro zvolenou problematiku jsou zbytné. Alternativn  m e být také p íli ná délka textu zp so-
bena nep im en  velkým vyu itím citací nap . zákon  nebo jiných p edpis , pop ípad  dopisování 
dal ích zbytných komentá , které souhrnn  ozna it jako dopl ování vaty. P íli ná délka textu v 
takovém p ípad  je na závadu a m e se projevit hor ím hodnocením práce. Na druhou stranu ta-
kové práce jsou obvykle obhajitelné. 
 V druhém p ípad , kdy se uká e, e zvolený problém je p íli  slo itý, aby jej bylo mo né 
vy e it na stanoveném po tu stran. V takovém p ípad  se prost  nedá nic d lat a práce prost  bude 
del í, student by se v ak m l ujistit, e práce skute n  neobsahuje hluchá místa vypln ná bezobsa -
nou vatou, která by bylo mo né odstranit, ani  by utrp lo samotné sd lení, které chce prací podat. 
 
Re er e 
V p ípad  re er e je rozdíl mezi pracemi dán p edev ím slo itostí problému. Jeliko  jsou problémy 
e ené diplomovými pracemi obvykle slo it j í ne  ty e ené pracemi bakalá skými, je nutné tomu 

p izp sobit také re er i. Slo it j í problém obvykle vy aduje provedení rozsáhlej í re er i problema-
tiky. 
 Podrobnosti a tipy ke zpracování re er e jsou podrobn ji rozebrány v kapitole. 2. 
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Teorie a vlastní p ínos 
Zpracování diplomové práce vy aduje odvození, nam ením zji t ní nových poznatk  ve zvolené 
problematice. Takto dosa ené poznatky, znalosti a záv ry v ak musí být ov itelné. Z tohoto d vo-
du je nutné explicitn  speci��kovat teorie a metody, které byly pou ity k odvození, nam ení a zpra-
cování takových údaj . 
 Velmi podobný je také rozdíl v po adovaném p ínosu práce. V bakalá ské práci student 
p edev ím zpracovává existující odbornou literaturu týkající se e eného problému, získává z ní po-
znatky a tyto pak ut i uje, hledá souvislosti apod. V diplomové práci oproti tomu je vý e uvedená 
syntéza poznatk  pouhým za átkem, po kterém následují analýzy, odvození vlastních záv r  a for-
mulace e ení zvoleného problému. 
 Diplomová práce je tedy nejen rozsáhlej í, ale také podstatn  náro n j í z hlediska pou itých 
analytických metod a nástroj . S t mito rozdíly je pot eba po ítat p i plánování asu nutného na 
zpracování práce. 
 

1.2 Výb r tématu a osoba vedoucího práce 
Výb r tématu práce je pravd podobn  nejzáva n j ím rozhodnutím, které student b hem studia 
d lá (tedy krom  rozhodnutí jakou kolu a jaký obor vlastn  chce studovat). A koliv studenti v rám-
ci svého studia získávají stejný základní rámec znalostí oboru, skladbou svých volitelných a povinn  
volitelných p edm t , stejn  jako osobních zájm  a zku eností získaných nap . v rámci brigád, praxí 
apod. se li í. Z tohoto d vodu v echna témata záv re ných prací nejsou vhodná pro v echny studen-
ty daného oboru. 
 Ponechat proto na náhod , jaké téma bude studentovi p id leno, není moudré. Studijní 
p edpis1 p ipou tí dva zp soby návrhu témat prací a dva zp soby k hlá ení se k nim. Téma navrhuje 
bu to student nebo p ímo vedoucí práce. Student m e navrhnout v termínu stanoveném d ka-
nem tak, e zformuluje zadání a písemn  jej p edlo í vedení katedry, která garantuje obor studentem 
studovaný. 
 V takovém p ípad  je návrh tématu zkontrolován vedením katedry, a pokud je schválen 
hledá se na kated e n kdo, kdo by byl takovou práci ochoten vést. Teprve poté se téma o��ciáln  
vypí e a student se k n mu m e p ihlásit. Navr ení tématu tedy nemusí automaticky vést k jeho 
vypsání. 
 Druhou mo ností je, e se student domluví p ímo s p ípadným vedoucím práce na tématu a 
jeho obsahu. Výhodou tohoto p ístupu je to, e student s vedoucím p ímo domluví budoucí nápl  
tématu a zárove  p ímá ú ast vedoucího zajistí formální správnost zadání a také soulad zadání s 
náplní studijního oboru. V tomto p ípad  návrh tématu nepodává student, ale vedoucí práce, p es-
to i toto téma podléhá schvalovacímu procesu (má ale v t í anci na úsp ch ne  kdy  téma podá 
student sám). 
 Alternativn  má student mo nost vybrat si téma ji  p ipravené a zve ejn né jednotlivými 
vedoucími záv re ných prací. 

                                                             
1 Studijní a zku ební ád pro studium v bakalá ských a magisterských studijních programech. 
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Pozor 

V p ípad , e si téma student nevybere sám do stanoveného termínu, bude 
mu téma p id leno z existujících, zve ejn ných, neobsazených témat záv re -
ných prací daného oboru. 

 
Pro zpracování záv re né práce má zásadní úlohu vedoucí práce. Jedná se o osobu, která je pro stu-
denta pr vodcem p i e ení zvoleného tématu. Úkolem vedoucího je p edev ím konzultovat se stu-
dentem postup na e ení jeho práce, p ípadn  napomáhat v e ení problému, do kterého se student 
dostal, nap . slepé uli ky p i tvorb  práce. Tomuto úkolu dostává vedoucí p edev ím poradní in-
ností, jako je nap íklad úprava sm ru, kterým se má student ubírat, doporu ením studijní literatury, 
domluvení konzultací, zaji t ní p ístupu do laborato í apod. 
 Dal ím úkolem vedoucího práce je kontrolovat, e student zpracovává práci sám, tedy e si ji 
nenechává nap . napsat. Toho je dosahováno prost ednictvím konzultací a diskuzí nad tématem.  
Vedoucí práce tedy vidí tvo ivý vývoj studenta p i zpracovávání jednotlivých ástí práce. Své po-
znatky o práci jako takové i p ístupu studenta pak vedoucí zúro í p i zpracování posudku vedoucího 
práce. 
 Úkolem vedoucího práce je tedy spí e metodické vedení a hodnocení - vedoucí práce tedy 
obvykle autorsky do práce nep ispívá, neopravuje pravopisné chyby, jeho innost je poradní - a jeho 
rady proto mohou být studentem akceptovány, nebo také ne. Autorem práce je ist  a jenom stu-
dent sám. 
 Vedoucím práce m e být i osoba, která není zam stnancem fakulty nebo dokonce univer-
zity, na které student studuje (v ka dém p ípad  se v ak musí jednat o odborníka v oboru). V tako-
vém p ípad  se pro téma ustanovuje krom  osoby vedoucího práce také konzultant z len  katedry. 
Úkolem konzultanta je kontrola formálních aspekt  práce, se kterými externí vedoucí nemusí být 
pln  seznámen. 
 

 

Kontrolní otázky 

1) Jaký je rozdíl mezi bakalá skou a diplomovou prací? 
2) Jaká je úloha vedoucího práce? 
3) Popi te smysl provedení re er e. 
4) Nalezn te a prostudujte Studijní a zku ební ád pro studium v baka-

lá ských nebo magisterských studijních programech (podle typu svého 
studia). 

 
  

!

?
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2 Struktura záv re né práce 

 

Pr vodce studiem 
Tato kapitola popisuje strukturu záv re ných prací - tedy jakým zp sobem jsou 
sestaveny a jaký ú el jednotlivé ásti mají. 

 

as nutný ke studiu 
K prostudování kapitoly je pot eba si vy lenit p ibli n  p l hodiny. 

 

2.1 Struktura bakalářské a diplomové práce 
V obecné rovin  lze sestavit strukturu práce podobn  jako v tab. 2. Pravý sloupec obsahuje pouze ty 
ásti, kterými se diplomové práce li í od prací bakalá ských. 

 
Tab. 2: Struktura bakalá ské a diplomové práce 
Bakalá ské práce Diplomová práce 
Titulní list 
Anotace a klí ová slova v eském a anglickém jazyce 
Zadání práce 
Prohlá ení (samostatné zpracování) 
Prohlá ení (o mo nosti vyu ití výsledk  práce univerzitou) 
Pod kování 
Obsah 
Úvod 
Re er e 
Sta  
 
 
Záv r 
Seznam literatury 
Seznam obrázk  
Seznam tabulek 
Seznam zkratek a symbol  (a jejich vysv tlení) 
P ílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sta  
 Teoretická ást 
 Analytická (praktická) ást 

Pozn.: ve vý e uvedené tabulce jsou nepovinné ásti znázorn ny kurzívou. 
 
Jak je vid t v tabulce 2 strukturální rozdíly mezi pracemi bakalá skými a diplomovými nejsou 
nikterak zásadní. Jak ji  bylo napsáno v kapitole 1, jsou rozdíly mezi bakalá skou a diplomovou prací 
spí e ve slo itosti e ené problematiky a hloubce provád ných prací. 
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ablona práce 

Pro snadn j í zpracování práce jsou v modulu bakalá ského a diplomového 
seminá e nahrány ablony pro nejpou ívan j í textové procesory. 

 

2.2 Seznamy 
Existují ásti práce, které mohou, ale také nemusí být v záv re né práci pou ity. Jedná se zejména o 
r zné seznamy a také p ílohy. Seznamy obrázk  a tabulek se pou ívají zejména v p ípad , e je jich v 
práci více. Seznamy pak mají za cíl usnadnit orientaci v textu, který je pou ívá. 
 Co je ale více tabulek a obrázk ? Odpov  bohu el není exaktní - je to na Va em pocitu. 
Jako ur ité vodítko m e poslou it otázka: pokud bych etl práci poprvé, ocenil bych/pou il bych 
takový seznam? Pokud je odpov  ano, pak by bylo vhodné takové seznamy do práce vlo it. 
 

 

Seznam obrázk , tabulek, … vlo it nebo nevlo it? 

V p ípad  nejistoty vlo it – tím se rozhodn  nic nezkazí. 

 
 Seznam zkratek a pop ípad  i pou itých symbol  je dal ím seznamem, který se asto vkládá 
do práce. Jeho ú elem je shromá dit na jednom míst  vysv tlivky k v práci asto pou ívaným zkrat-
kám, pop . symbol m. V praxi se seznam asto omezuje p edev ím na seznam zkratek, význam pou-
ívaných symbol  je pak vysv tlován p ímo v textu práce u vysv tlivek k jednotlivým vzorc m. 

 Symboly na jedno místo má tedy smysl dávat v okam iku, kdy je jich v textu velké mno ství 
a asto se opakují. Typicky se jedná t eba o matematické nebo fyzikální texty. Rozepisování a vypi-
sování symbol  p ímo v textu by v takových p ípadech zbyte n  plýtvalo místem. 
 Vý e uvedené seznamy se p ikládají obvykle na konec práce za seznam literatury (p ed p í-
padný seznam p íloh).  
 

 

Seznam obrázk , tabulek, apod. - umístn ní 
Je zajímavé, e na umis ování seznam  mezi jednotlivými univerzitami neexis-
tuje shoda, rozlo ení v preferencích umíst ní za átek:konec je p ibli n  50:50. 
Umíst ní na za átku preferuje nap . Univerzita Karlova, Technická univerzita 
v Liberci, umíst ní na konci preferuje nap . VUT, Masarykova univerzita a 
také V B-TUO. 

 
Ka dý seznam by m l být vysázen na samostatné stránce. Naopak na konec práce se p ikládá seznam 
pou itých zdroj  a seznam p íloh. Seznam pou itých zdroj  se p ikládá do práce v dy. Jedinou 
mo ností, pro vynechání tohoto seznamu je toti  nevycházet z existujících pramen  a v e odvodit 

!

!
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vlastními silami. To je v dne ní dob  pro e ení i toho nejjednodu ího problému absolutn  nep ed-
stavitelné. 
 Povinnost zpracovat seznam zdroj  ukládá autorský zákon [1], ten v ak nede��nuje zp sob, 
jakým má být tento seznam veden a dokonce ani jak p esn  se má jmenovat. Pro tento seznam se 
proto v praxi pou ívá celá ada názv  nej ast ji v ak Seznam pou itých zdroj  nebo Literatura.  

Tradi n  se pou íval název literatura (kone n  je pou it i v t chto skriptech), po technické 
stránce je v ak korektn j í pou ití seznamu pou itých zdroj , proto e tyto zdroje nemusí mít nutn  
charakter literatury, m e se jednat t eba také o zvukové záznamy, osobní konzultace, sof�ware 
apod. 

Samotná forma vzhledu seznamu je p ímo závislá na zvoleném cita ním stylu. T chto styl  
existují stovky, mo ná dokonce tisíce, jejich spole ným znakem je snaha zajistit, aby odkazované 
zdroje byly skute n  dohledatelné. V eské republice ( R) se velmi asto pou ívá norma SN ISO 
690 [2].  

Formální vzhled jednotlivých druh  citací je dostupný v kapitole 3.4. Vzhledem k tomu, e 
norma ISO 690 je ve svých po adavcích pom rn  slo itá, je vhodné pou ít specializovaný sof�ware 
pro management citací. Popis takového sof�waru je dostupný v kapitole 4. 

Seznam p íloh se p ikládá také na konec práce, obvykle a  za seznam pou itých zdroj . Se-
znam p íloh obsahuje seznam v ech p íloh bez ohledu na jejich formu a umístn ní. P ílohy jsou 
v zásad  trojího druhu: 

1) P ílohy, které jsou p ímo sou ástí vazby celé práce – nap . tabulky s nam enými hodnota-
mi apod. 

2) Velkoformátové p ílohy p ikládané do kapsy na deskách práce – mapy, výkresy, rozsáhlej í 
diagramy apod. 

3) Elektronické p ílohy – soubory se vstupními daty, programy a jejich zdrojové kódy apod. 
p ilo ené na CD. 

 
Umíst ní p íloh je r zné, p esto op t v echny p ílohy musí být dohledatelné. Seznam p íloh proto 
obsahuje identi��kaci umístn ní. P ílohy, které jsou zavedeny p ímo ve vazb  práce, mohou být na-
víc zavedeny v klasickém obsahu. 

Seznam p íloh se samoz ejm  pou ije pouze v p ípad , e p ílohy jsou v práci pou ity. 
 

2.3 Úvod 
Jednou z nejd le it j ích ástí práce je úvod. Jedná se toti  o ást práce, kterou si p e tou obvykle 
v ichni, kte í práci otev ou. Ú elem úvodu je vytvo it u tená e ur itá o ekávání o tom, co práce e í 
a jaké cíle se klade. 
 Úvod jako takový je relativn  krátký, nem l by p esáhnout dv  stránky. Co do nápln  by 
v ak úvod m l být bohatý. Po technické stránce se jedná o výrazné rozpracování zadání práce. Zadá-
ní práce obsahuje speci��kace základních premis a cíl , které má práce. Zadání ov em obsahuje pouze 
jeden odstavec textu a úvod je první p íle itostí tená i sd lit p esn  jaký je charakter problému. 
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 Problém charakterizujeme tak, aby byla z ejmá motivace k jeho e ení, tedy co je podstatou 
problému, jaký je jeho rozsah, koho p esn  se týká. Na základ  speci��kace problému je mo no od-
vodit hlavní cíl práce. Cíl by m l být sepsán jasn  tak, aby ze zbytku práce mohlo být odvozeno, zda 
cíl práce byl napln n nebo nikoliv. 
 Hlavní cíl práce m e být v úvodu také rozveden v p ípad  pot eby do n kolika díl ích cíl . 
Jednotlivé díl í cíle mohou odpovídat nap . naplánovaným pokus m, které pro vy e ení problému 
musí být provedeny apod. Díl ích cíl  by nem lo být p íli  velké mno ství, aby se uchovala plynu-
lost návaznosti jednotlivých my lenek práce. 
 Stanovené cíle musí být p i zpracování práce vypo ádány ve stati práce. Toto vypo ádání 
v ak nutn  nemusí být pozitivní – i negativní výsledky jsou výsledky. Podmínkou jejich uznání je 
v ak novost dosa ených výsledk  a jejich pe livé zd vodn ní. 
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2.4 Rešerše 
„Kdy  chci n co objevit, za nu tím, e p e tu o v em, co u  

se v tomto oboru ud lalo - na to jsou v echny ty knihy v knihovnách.“ 
Thomas Alva Edison 

 
Re er e dostupných zdroj  je povinným základem pro zpracování práce. Re er í se rozumí proces, 
v rámci kterého zpracovatel aktivn  hledá zdroje dostupné k e ené problematice, tyto analyzuje a 
vybírá z nich takové zdroje, které bude vhodné pou ít v práci. 
 Ú elem re er e je tedy umo nit zpracovateli zorientovat se ve v ech podstatných aspektech 
e ené problematiky. Rozsah re er e v t inou p esahuje svým pokrytím problematiky celkové zam -
ení práce, pokrývá tedy také návaznosti na dal í problematiky nebo obory apod. 

 P i zpracovávání re er e se postupuje systematicky studiem dostupných zdroj . Autor tyto 
zdroje získává primárn  v knihovnách (univerzitní nebo v decké), m e v ak vyu ít repozitá  záv -
re ných prací své univerzity2, ale také adu specializovaných vyhledávacích nástroj  jako je Scopus 
[4] nebo Web of Knowledge [5]. 
 Vyu ít lze také faktu, e b n  pou ívané vyhledáva e, jako je nap . Google Search, krom  
klasických WWW stránek je schopen prohledávat a také indexovat celou adu specializovaných re-
pozitá  dokument  apod.  
 Jak tedy p i re er i postupovat? Jako dobrý za átek lze doporu it univerzitní institucionální 
repozitá . V t ina univerzit toti  podobnými repozitá i e í po adavek zákona o vysokých kolách 
na zve ej ování3 záv re ných prací, který na izuje vysokým kolám vést databázi kvali��ka ních prací. 
Repozitá  pak e í nejen problém vedení databáze kvali��ka ních prací, ale také problém jejich ar-
chivace a p ístupnosti. 
 Základní otázkou, kterou by si m l v této fázi student polo it je: bylo ji  zvolené téma e eno 
a pokud ano s jakým výsledkem? Pokud téma ji  bylo e eno, m l by to autor v d t, aby pouze „zno-
vu nevymý lel kolo“ – pokud ov em zopakování nap . experimentu není p ímo ú elem práce. Dále 
pokud téma na dané instituci bylo ji  e eno je vedoucí takové práce vhodným kandidátem na kon-
zultaci. 
 Po této fázi by m la následovat ir í re er e problematiky pomocí r zných informa ních 
zdroj . Dobrý p ehled o dostupných informa ních zdrojích poskytuje nap íklad úst ední knihovna 
V B-TUO na svých webových stránkách http://knihovna.vsb.cz/sluzby/reserse.htm. 
 Vyhledávání probíhá primárn  pomocí klí ových slov. U získaných lánk , knih apod. se 
následn  prochází abstrakt, aby se zjistilo, zda daný zdroj skute n  je z hlediska e ené problematiky 
p ínosný. 

Následn  je pot eba zdroje, identi��kované jako p ínosné, získat a zb n  prostudovat. 
K tomuto ú elu se pou ívá tzv. zb né tení. P i takovém tení se tená  nesoust e uje na detaily 

                                                             
2 V p ípad  V B – Technická univerzity Ostrava, knihovna provozuje institucionální repozitá  dokument  na strán-
kách http://dspace.vsb.cz. P ístup k plným text m v repozitá i je mo ný po zadání u ivatelského jména a hesla do sít  
TUO-NET. 
3 Konkrétn  se jedná §47b zákona 111/1998 Sb. o vysokých kolách a zm n  a dopln ní n kterých zákon . 
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textu, ale pouze na hlavní my lenky studovaného zdroje. Teprve, pokud tímto zp sobem identi��-
kují opravdu záva né informace, p echází k plnému prostudování zdroje. 

Tímto zp sobem lze zvládnout pom rn  rozsáhlou baterii zdroj , p edpokladem je v ak 
zam ení se na takové zdroje, které jsou dostupné pouze s minimálním asovým zpo d ním. V praxi 
to znamená, e zdroj je bu to p ímo dostupný v elektronické podob , nebo je dostupný p ímo 
v p íru ní knihovn  univerzitní, nebo v decké knihovny, nebo alespo  ve vzdáleném skladu kni-
hovny. Zde u  v ak existuje zpo d ní ádov  ve dnech. Univerzitní i v decké knihovny umo ují 
získání také dal ích zdroj , které nejsou p ímo ve vlastnictví dané knihovny pomocí meziknihovních 
slu eb. Doba na vy ízení takových ádostí je v ak výrazn  del í. 

Dal í otázkou, kterou je pot eba zodpov d t, je jak p esn  má taková re er e vypadat? Do 
roku 2002 v R platila norma SN 01 0198 Formální úprava re er í, v roce 2002 byla ale zru ena bez 
náhrady. Tato norma e ila provád ní re er e jako samostatného dokumentu, co  v ak neodpovídá 
pot ebám nasazení re er e jako sou ásti záv re né práce. 

V praxi se lze setkat se dv ma zp soby zpracování re er e.  
1) Identi��kace nejvýznamn j ích publikací v dané problematice s krátkým popisem. 
2) Volným zp sobem formulovaná re er e s odkazy na jednotlivé literární prameny. 

 
Jako p íklad prvního zp sobu zpracování re er e m e poslou it nap . diplomová práce 

Marka Chmela [6], kde je re er e zpracována na stranách 3 – 4. Tento typ re er e nejprve popí e 
základní parametry provedené re er e a následn  komentuje jednotlivé identi��kované klí ové publi-
kace.  

 
Re er e m e vypadat následovn  (p evzato z Chmel [6]): 

Diplomová práce se zam uje na ochranu produktovod  p ed intencionálními útoky ex-
tremistických a teroristických skupin. V této souvislosti byly pou ity publikace, zam ující se na 
kritickou infrastrukturu, produktovody a jejich ochranu, extremismus a terorismus. V následující 
kapitole jsou rozvedeny publikace, pro tuto práci nejvýznamn j í. 

 
BASTL, Martin. Krajní pravice a krajní levice v R. Praha: Grada, 2011. 285s. ISBN 978-80-247-
3797-3 [X] 
Tato publikace si klade za cíl p ehledn  a srozumiteln  popsat situaci panující v oblasti krajní pravi-
ce a krajní levice na území eské republiky v prvních deseti letech 21. století. Pro ú ely této práce 
jsem erpal pr ezem celého obsahu, zvy ujíce si pov domost o dané problematice. Hlavn  v oblasti 
levicového spektra. 

 
Re er e pokra uje dal ími identifikovanými prameny... 

 
Pozn.: U jednotlivých zpracovávaných pramen  m e být uveden odkaz na seznam pramen  uvád -
ných v práci. Odkaz se udává v takovém p ípad  u takových pramen , které byly v práci pou ity, 
nikoliv tedy u v ech identifikovaných zdroj  uvedených v re er i. 
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Tento zp sob provedení re er e je relativn  pohodlný pro zpracovatele – prost  popí e n kolik 
identi��kovaných klí ových pramen , tak aby re er e celkov  byla dostate n  dlouhá. Nevýhodou 
tohoto p ístupu je v ak to, e samotná re er e pom rn  výrazn  vystupuje ze zbytku textu a p sobí 
jako samostatný literární útvar bez viditelné návaznosti na zbytek textu – a to nemusí být ádoucí. 

P íkladem druhého typu re er e m e být práce Ond eje Nováka [7] (strana 3). 
 
Vý atek z re er e Novák [7]: 
 
... Ke snadn j ímu pochopení principu a funkce zkou ených armatur bylo nutné prostudo-

vat odbornou literaturu zabývající se daným tématem z pohledu hydromechaniky a z oblasti záso-
bování hasivy. Zde jsem erpal z t chto literárních zdroj  [6, 25]. Dal ími zdroji je odborná literatu-
ra z oblasti po ární ochrany týkající se technických prost edk  [5, 8]. Pomocí prostudované literatu-
ry a lánk  jsem popsal teoretickou ást práce a seznámil se s teoretickými pr toky a ú innostmi 
ejektor  a turbínových proudových erpadel. Z lánk  a text  týkajících se princip  a funkcí bych 
uvedl nap . [26-29]. Zku enosti s pou íváním ejektor  a turbínového proudového erpadla AWG 
popisují lánky z odborného webu o po ární ochran  [30, 31]. K problematice fyzikálního experi-
mentu vedoucího k porovnání pr tok  a ú inností zkou ených armatur jsem v literatu e a textech 
nena el ádné odkazy. Mo nosti m ení pr tok  jsou popsány v odborné publikaci o hydromecha-
nice a zásobování hasivy [6, 25]... 

 
Pozn.: Ve vý e uvedeném odstavci byly upraveny oproti originální verzi formát odkaz  na literární 
zdroje, tak aby byly typograficky správn . Vzhledem k tomu, e se jedná o demonstraci formátu re er-
e, jednotlivé odkazované prameny ve vý e uvedeném odstavci nejsou v seznamu literatury t chto 

skript. 
 

Re er e psaná druhou formou má výhodu v tom, e umo uje plynule navázat statí práce. Výhodu 
lze spat ovat také v tom, e pokrytí mo ných zdroj  je v této form  nepom rn  vy í. Nap íklad 
re er e Chmel [6] odkazuje 5 zdroj  na dvou stránkách, re er e Nováka [7], ale odkazuje 15 literár-
ních pramen  na stránce jediné. 
 

 

P íklad postupu provedení re er e 
Hezký interaktivní tutoriál k provád ní literárních re er í pomocí r zných 
dostupných nástroj  zpracoval Kratochvíl [8]. Jsou v něm obsaženy nástroje 
Google Scholar, Jednotná informační brána (JIB), knihovní katalog, Web of 
Knowledge a Scopus. 

 

2.5 Stať 
Klí ovou ástí ka dé práce je sta . Tato ást je na práci nejdel í a také nejnáro n j í na zpracování. 
V této ásti práce se jednak zúro í znalosti nabyté b hem studia a studiem k e ené problematice 
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dostupných zdroj , jednak se proká e, zda je autor tyto znalosti schopen prakticky uplatnit p i e e-
ní zadaného problému. 
 Cílem stati je odvodit e ení daného problému a p ípadn  diskutovat n které aspekty tohoto 
e ení. Tedy sta  by m la p iná et ur ité nové poznatky, de��nice novosti e ení je v ak pom rn  
iroká. Novostí se rozumí jednak skute né odvození nových poznatk , novostí se v ak rozumí nap . 

nasazení ji  známé metody v jiné oblasti nebo oboru, pop ípad  aplikace poznatk  ze zahrani í do 
lokálních podmínek. 
 P ínosem v takovém p ípad  není odvození nové metody nebo postupu, ale (dokumento-
vané) p ekonání p eká ek v aplikaci takových metod nebo aplikace metod na e ení ur itého pro-
blému (nap . zkoumání scéná  mimo ádné události). Velmi d le itým momentem je p itom ov i-
telnost celkového e ení. e ení toti  obvykle vychází z ji  existujícího systému poznatk , teorií, 
p edpoklad , které jsou v práci pou ívány a p ípadn  konfrontovány s novými výsledky. 
 Tato východiska musí být v práci v p im ené minimální form  popsána. Autor p i popisu 
vychází v t inou z primárních zdroj , kde byla informace zve ejn na. Informace samotné se obvykle 
nep ejímají doslovn , ale pou ívají se v kontextu e ené problematiky. A  u  je informace p ejata 
doslovn  nebo je parafrázována, je pot eba uvést zdroj informace a to p ímo v míst  kde byla p ejatá 
informace pou ita. 
  

 

Pozor 

P i práci s literárními zdroji m e autor nabýt mylného dojmu, e „to vezme 
odsud, to vezme odjinud“ a sestaví práci tak ka ist  z doslovných citací. Ta-
ková p edstava je v ak zavád jící! P ejímané informace je toti  pot eba zapra-
covat do kontextu práce a to je p i p ejímaní v t ích úsek  textu prakticky 
nemo né. Výsledkem takové innosti je velké mno ství nabaleného „balastu“, 
který zbyte n  prodlu uje práci a neprospívá také návaznosti jednotlivých 
my lenek v textu. 

 
Tedy situaci lze shrnout následovn : 

1) informace p ejímáme v minimálním mo ném rozsahu, který je nezbytný pro funkci práce, 
2) p ejaté informace jsou zasazovány do kontextu práce (jsou zpracované, je mezi nimi hledána 

n jaká souvislost, ...) 
3) v echny p ejaté informace jsou vhodným zp sobem citovány (je uvád n jejich zdroj). 

 
U diplomových prací jsou nároky na podkladovou teorii natolik velké, e teorii samotné je v 
práci v nována jedna nebo více samostatných kapitol. U bakalá ských prací tyto nároky nejsou 
natolik velké, aby takové striktní len ní bylo nutné. V ka dém p ípad  v ak platí, e musí být za-
chována posloupnost popis východisek a metod - jejich aplikace na e enou problematiku - ov ení a 
diskuze výsledk . 
 Bez ohledu na to, jaká analytická metoda je v práci pou ita, její aplikací automaticky není 
dosa eno kone ného výsledku. Aplikace metody v dy p inese n jaké výsledky, tyto výsledky v ak 
musí být interpretovány v kontextu e ené problematiky.  

!
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 Výsledky práce by také m ly být v rámci mo ností veri��kovány a validovány. Procesem ve-
rifikace se ov uje, e systém nebo model odpovídá po adovaným speci��kacím. V p ípad  sof�ware 
to znamená, e implementovány byly v echny po adované funkce. Veri��kace ale ne e í správnost 
takového modelu, ta je ov ována validací.  
 Veri��kace metody je obzvlá t  d le itá v p ípad , e se v rámci práce má provád t (labora-
torní) m ení. Úkolem laboratorního zkoumání je obvykle identi��kovat (zm it) d le ité charakte-
ristiky m eného za stálých, kontrolovaných podmínek laborato e. 
 N které otázky, které by m ly být zodpov zeny p ed zapo etím m ení: 

1) Co a pro  chci zm it? 
2) Umím pracovat s pot ebným laboratorním vybavením? 
3) Kdy a za jakých okolností budu mít p ístup do laborato e? 
4) Jaká je p esnost m ení pou itých p ístroj ? 
5) Jaké jsou vlastnosti m eného? 
6) Je pokus opakovatelný? 
7) Mám k dispozici dostatek vzork  k opakovanému provedení m ení? 
8) P i samotném m ení: jaké jsou podmínky (teplota v laborato i, vlhkost, ...)? 

 
Ú elem provád ní opakovaných m ení je identi��kace odchylek v m ení, které jsou zp sobeny 
jednak p esností m ících p ístroj  samotných, jednak mohou být zp sobeny samotnými m enými 
objekty. Identi��kace a popsání takových moment  je v p ípad  prací zam ených na m ení ex-
trémn  d le itá. 
 Text stati samotné by m l být pokud mo no plynulý. Jednotlivé ásti textu by na sebe m ly 
logicky navazovat. Postupuje se tedy od obecného ke konkrétnímu, od známého k odvozenému 
(novému). Text by m l být v p ípad  pot eby dopl ován vzorci, obrázky a tabulkami, nutnými 
k jeho plnému pochopení.  

P edev ím obrázky slou í primárn  pro p edstavení alternativního pohledu (gra��ckého po-
hledu) na e enou problematiku, která m e výrazn  zjednodu it pochopení textu. Gra��cky mohou 
být vizualizovány výsledky model  apod. 

V p ípad , e obrázk  jednoho typu je v práci p íli , m e jejich p ítomnost v p ímo v textu 
práce p sobit ru iv . V takovém p ípad  se v práci rozebere obvykle jeden p íklad v plné form  a 
ostatní obrázky se vlo í do p íloh. Typickým p íkladem takového postupu mohou být vizualizace 
havarijních scéná . Jednotlivé scéná e se asto li í nap . dosahem hodnot zájmového ukazatele, 
typov  jsou v ak stejné.  
 Oproti tomu tabulka má trochu jinou funkci – m e obsahovat vstupní data, nebo naopak 
vypo tené výsledky modelu. Tabulky proto mohou být i zna n  rozsáhlé, v takovém p ípad  by 
v ak za azení takové tabulky p ímo do textu mohlo p sobit ru iv  a proto v takovém p ípad  je 
pot eba zvá it vyjmutí tabulky z textu stati a její za azení do p ílohy práce. 
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2.6 Záv r 
Záv r je podobn  jako úvod nesmírn  d le itý. Záv r by v sob  m l obsahovat shrnutí v ech pod-
statných dosa ených výsledk  práce. Záv r se obvykle konstruuje tak, e je v n m velmi stru n  shr-
nut problém (tedy co se e ilo) a na toto se navá e shrnutím toho, k emu se do lo. 
 Záv r by m l být stru ný, ale obvykle ne tak stru ný, jak p edpokládají studenti. Sice nic 
takového jako optimální délka záv ru není, lze v ak bezpe n  íci, e p l stránky je na záv ry málo. 
V t ina úsp ných prací má záv r v rozsahu 1,5 – 3 strany.  
 Záv r neobsahuje ádné nové poznatky. V echny dosa ené poznatky jsou popsány 
v p edchozích kapitolách a záv r je z toho pohledu jen do ur ité míry zvýraz uje. Formulace záv ru 
by m la také p inést odpov  na to, zda byly spln ny cíle práce. Pokud nap . bylo cílem práce dopo-
ru ení ur itého postupu, m lo by toto doporu ení ve stru né form  být zmín no v záv ru. 
 Záv r v ak m e takté  p inést ur ité zamy lení nad dal ím mo ným vývojem v dané oblasti. 
M e nap . doporu it n jaké metody, které by mohly p inést lep í výsledky v e eném problému, 
ale v dané práci nebyly pou ity, apod. 
 

 

Úvod a záv r 
Napsat úvod a záv r není snadné. Sice na první pohled se m e zdát, e se 
prost  popí e v úvodu, co se bude e it a v záv ru co se vy e ilo, s sebou nep i-
ná í ádné záludnosti, ve skute nosti je opak pravdou. 
 Z tohoto d vodu lze doporu it úvod i záv r zformulovat p i nejbli í 
mo né p íle itosti a následn  jej opakovan  revidovat, aby byl stru ný, jasný a 
u ite ný pro tená e. Úvod a záv r prost  prodává práci. 

 

 

Kontrolní otázky 

1) Co obsahuje úvod? 
2) Co obsahuje záv r? 
3) Jak má vypadat pokus? 
4) Jaký je rozdíl mezi veri��kací a validací? 
5) Jaká je hranice pro rozhodnutí o vlo ení tabulky do textu nebo do p í-

lohy? 
6) Jaké zdroje lze vyu ít pro zpracování re er e? 
7) Jaká jsou pravidla pro práci s p ejímanými údaji? 

 
 
  

!

?
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3 Stru ný úvod do typografie 

 

Pr vodce studiem 
V této kapitole jsou p edstaveny základy typogra��e jako oboru. Základním 
ú elem této kapitoly je vybavit studenta základními znalostmi z tohoto oboru 
tak, aby zpracovaná záv re ná práce neobsahovala základní typogra��cké chyby, 
které by mohly znesnad ovat itelnost textu. 

 

as nutný ke studiu 
K prostudování kapitoly bude pot eba n kolik hodin, zejména pokud se roz-
hodnete p izp sobit n kterou ze ablon práce Va im speci��ckým pot ebám. 
 O ekávejte také, e i po prostudování bude pot eba se k této kapitole 
vracet v pr b hu záv re ných p íprav práce k tisku. 

 
Typogra��e je um lecko-technickým obor, který se zabývá sazbou textu. Zabývá se p itom jednak 
písmem samotným – jeho vzhledem, jednak také zp sobem sazby dokument  z hlediska spln ní 
ú elu t chto dokument . 
 

3.1 Sazba textu 
Zp sob sazby textu pro el od vynálezu knihtisku (Guttenberg, 1448) pom rn  dlouhou cestu. Sazba 
na po íta i je pak mnohem mlad í. Jeden z prvních typogra��ckých po íta ových systém  navrhl 
Donald Knuth (1978) a je známý pod jménem TeX. P es velké zm ny, které s sebou p ineslo nasa-
zování výpo etní techniky pro sazbu, z stala základní typogra��cký pravidla vyvinutá v p edchozích 
staletích zachována. 
 P vodním základním úkolem typografa byl návrh písma, které odpovídá pot ebám dané 
publikace. Tyto písma pak musela být p ipravena do podoby tiskových písem (viz obr. 1), ze kterých 
se následn  „vysázela“ tisková strana (viz obr. 2). 
 Nástup po íta  sice odstranil namáhavou práci saze e tiskových stran po písmenkách, ne-
odstranil ale nutnost se sazbou dále vá n  zabývat. V sou asnosti existují dva základní p ístupy 
k po íta ové sazb . 

1) Typogra��cké systémy jako je TeX (a jeho varianty), které odd lují samotný text od jeho 
formátování. 

2) WYSIWYG (What You See Is What You Get) editory jako je nap . MS Word a podobné 
editory.  

 
Typogra��cké systémy typu TeX dopl ují b ný text formátovacími zna kami, které musí být dále 
„p elo eny“ typogra��ckým procesorem do ��nální podoby, dnes obvykle PDF, PS nebo DVI. Krát-
ký p íklad formátování je k dispozici ní e. Pro demonstraci byla pou ita skripta p edm tu Bezpe -
nostní informatika 2 v 5. roz í eném vydání [9]. 
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Obr. 1: Tiskové písmeno  
(p evzato z [10]) 

Obr. 2: Úvodní stránka nového zákona (p evzato z [11]) 

 
Jednotlivé formátovací zna ky v dy za ínají zp tným lomítkem \ a obsah zna ky je ohrani en slo e-
nými závorkami {}. Zadaný text se následn  zpracovával pomocí ady dal ích nástroj  gra��cké zpra-
cování textu samotného, ale také vytvo ení obsahu, indexu, seznamu zkratek, seznamu pou ité lite-
ratury apod. 
 
\chapter*{Úvod} 

\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod} 

 

Vážený studente, dostává se Vám do rukou učební text \gls{BI} II. Tento text je především 

určen studentům stejnojmenného předmětu, který naše \gls{FBI} nabízí ve druhém ročníku ně-

kterých oborů. Jak již název napovídá, tyto učební texty navazují na skripta \gls{BI} I a 

předpokládá se, že se čtenář s tímto textem alespoň zběžně seznámil.  

 

Mým cílem při psaní tohoto textu bylo, aby čtenář získal základní přehled v oblasti infor-

mačních systémů a to z různých pohledů. Koncepce textu přitom není zaměřena na 

\uv{informatiky}, proto se v jednotlivých probíraných tématech nejde příliš do hloubky. 
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Texty by ale měly umožnit čtenáři zorientování se v problematice informačních systémů, je-

jich použití, nasazování ve státní správě, ale také způsoby technické certifikace z hledis-

ka bezpečnosti. 

 

 
Obr. 3: Výsledek sazby prvních t í odstavc  Bezpe nostní informatiky 2 
 
V dne ní dob  se pro sazbu záv re ných prací ale vyu ívají spí e WYSIWYG editory jako je MS 
Word a podobné. Tyto editory nerozli ují mezi po izováním textu a jeho sazbou resp. ob  innosti 
se sna í provád t najednou. To je jejich síla, ale na stran  druhé lze tuto vlastnost pova ovat i za vý-
raznou slabinu t chto editor , proto e tv rci textu nekladou p eká ky pro d lání typogra��ckých 
chyb. Tento text je zam en p edev ím pro u ivatele WYSIWYG editor . 
 

3.1.1 Písmo a jeho použití 
Základním rozhodnutím p i sazb  je volba pou itého písma. Písma jsou v po íta i realizována po-
mocí takzvaných font . Moderní opera ní systémy podporují vektorový formát font  OpenType 
(OTF), vyvinutý v roce 1996 ve spolupráci ��rem Microsof�u a Adobe a standardizovaný v ISO/IEC 
14496-22 [12]. Vektorové zpracování fontu je obzvlá t  d le ité, proto e umo uje plynulé kálová-
ní fontu do libovolné velikosti bez následk  na kvalitu tisku. 
 Bohu el Microsof� samotný distribuuje je t  stále spolu s MS O���ce4 star í TrueTypová 
(TTF) písma. TrueType písma jsou také vektorová, neobsahují ale podporu n kterých pokro ilých 
typogra��ckých funkcí jako jsou nap . ligatury. 
 Vzhledov  lze rozli ovat mezi dv ma základními typy písem – písmy tzv. serifovými (patko-
vými) a písmy sans serif (bezpatková písma). Základním rozdílem mezi t mito písmy je p ítomnost 
serif , v e tin  n kdy ne úpln  korektn  ozna ovaných jako patky. Vizuáln  jsou rozdíly mezi t mi-
to písmy demonstrovány na obr. 4. 
 

Serifové písmo  Sans Serif písmo 
Obr. 4: Serifová písma (EB Garamond, 28 ) a písma sans serif (CMU Sans Serif, 28) 
                                                             
4 MS O���ce 2010, autor nemá zku enosti s nov j ími verzemi balíku MS O���ce. 
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Ozdobná zakon ení, jasn  patrná u serifových písem slou í pro snadn j í udr ení linky jednoho 
ádku p i tení. Sans serif písma pak logicky serify neobsahují, vizuáln  se v ak jedná o písmo, které 

je výrazn j í. Odli né vlastnosti písem serifových a sans serif je p edur ují k odli nému pou ití, za-
tímco serifová písma se obvykle pou ívají pro odstavcový text, písma sans serif se pou ívají spí e pro 
nadpisy. 
 Obou typ  písem jsou k dispozici tisíce, ov em v t ina z nich v placené form . Voln  do-
stupné fonty s písmeny podporujícími eskou diakritiku lze nalézt nap . na serveru eské fonty [13], 
pom rn  slu ná nabídka font  je v ak ji  instalována spolu s pou ívaným textovým procesorem – 
nap . spolu s MS O���ce se instaluje n kolik desítek font  [14]. 
 V tomto textu je vyu ito OpenType serifové písmo EB Garamond [15], vytvo ené p vodn  
typografem Claudem Garamondem (1480 – 1561) a písmo sans serif Computer Modern Sans Serif, 
vytvo ené Donaldem Knuthem (1978) pro typogra��cký systém TeX. Písmo Computer Modern je 
dostupné jako open source [16], font EB Garamond5 je také dostupný jako open source [15]. 
 Nejviditeln j ím rozdílem mezi TrueType a OpenType fontech je mo nost pou ití ligatur. 
Ligaturou se rozumí dva nebo více znak , které jsou slité (spojené) do znaku jednoho. R zné jazyky, 
písma i jejich ezy podporují r zné ligatury. P íklad ligatury je znázorn n na obr. 5. 
 

Grafika  Gra��ka 
Obr. 5: TrueType vs OpenType – ligatura (písmena fi), pou it TTF font Garamond a OTF font EB 
Garamond 
 
K pou ití ligatur je v ak pot eba dodat, e ne v echny textové procesory ligatury podporují. MS 
Word je nap . podporuje a  od verze 2010 a také, e jejich pou ití je pot eba v pou itém procesoru 
explicitn  povolit, viz kapitola 4. 
 Ka dý z font  je dodáván v n kolika variantách, které spole n  tvo í tzv. rodinu font . Ro-
dinu font  tvo í varianty fontu ( ezy písma) pro b né písmo, tu né písmo, kurzívu a tu nou kur-
zívu. Ka dý font z rodiny je po technické stránce samostatným fontem. P epínání mezi fonty ru n  
by v ak bylo nepohodlné, proto moderní textové procesory umo ují u ivateli vybrat pouze rodinu 
fontu a samotný ez písma se vybere automaticky na základ  po adavk  u ivatele. 
 V technických dokumentech se relativn  asto pou ívá také tzv. monospace fonty. Jedná se 
o typ fontu, u kterého jsou v echny znaky stejné velikosti. Takové fonty se pou ívají pro sazbu zdro-
jového kódu program , výpisy z program  apod. V tomto textu je za tímto ú elem pou it font Con-
solas z dílen Microsof�u.  
 V textu, zejména technického charakteru (co  odpovídá de��nici záv re ných prací) by se 
m lo pou ívat pouze omezené mno ství font . Je tedy v po ádku, pokud se autor vybere r zné typy 
písem pro odstavcový text, nadpisy a zdrojový kód, typogra��ckou chybou by ale u  bylo pou ití 
nap . t í r zných font  pro odstavcový text. 
 

                                                             
5 Font Garamond je distribuován také jako sou ást MS O���ce, av ak pouze v podob  TrueType fontu.  
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Výb r fontu 

P ed uzav ením výb ru fontu byste si m li polo it (a zodpov d t n kolik otá-
zek): 

1) Je vybraný font dostate n  konzervativní? 
2) Odpovídá font ú elu publikace? 
3) Obsahuje font v echny pot ebné znaky ( eská diakritika, uvozovky, 

apod.)? 

3.1.2 Formátování nadpisů 
Pro nadpisy se pou ívá obvykle sans serif písmo. Z hlediska formátování nadpisu jako odstavce, 
nadpisy jsou zásadn  zarovnávány doleva – nikdy do bloku. D vodem pro tento zp sob zarovnání 
je v t í velikost písma nadpis . Zarovnání do bloku funguje tak, e se celý ádek textu roztáhne na 
celou í ku stránky a mezery mezi jednotlivými slovy se pat i ným zp sobem zv t í. 
 U v t ího písma v ak takové mezery jsou p íli  veliké a mohou p sobit a  ru ivým dojmem. 
Tomu se lze elegantn  vyhnout zarovnáním nadpisu doleva. 
 Text práce je obvykle len n do jednotlivých kapitol, ty pak mohou být dále len ny do 
podkapitol, atd. Vytvá í se tak ur itá hierarchická struktura dokumentu. Taková struktura do ur ité 
míry odpovídá osnov  práce. 
 Pro nadpisy záv re ných prací platí, e se pou ívají maximáln  t i úrovn  nadpis . Vytvá e-
ná hierarchie by m la dodr ovat ur itou vnit ní konzistenci. Ta spo ívá nap . v tom, e pokud je 
zavád na ur itá úrove  len ní, m lo by toto len ní být logické, nap . pokud jsou v rámci kapitoly 
pou ívány podkapitoly, pak by tyto podkapitoly m ly být minimáln  dv . V opa ném p ípad  za-
vád ní dal í úrovn  len ní pozbývá smysl, proto e text ve skute nosti nestrukturuje. 
 Jak je to s íslováním nadpis ? íslování nadpis  umo uje lep í orientaci ve struktu e prá-
ce. íslování samotné v ak má n která pravidla: 

1) ne íslujeme v echny nadpisy a 
2) ísla kapitol obvykle nejsou po adovými íslovkami. 

 
Ne íslujeme v echny nadpisy znamená, e íslovány jsou pouze jednotlivé kapitoly (podkapitoly, ...) 
mezi úvodem a záv rem, p i em  samotný úvod ani záv r íslován není! Podobn  se íslování 
nepou ívá u nadpis  uvozujících obsah, seznamy obrázk , tabulek, literatury, p íloh apod. 

To, e ísla kapitol nejsou po adové íslovky, znamená, e za íslo kapitoly se obvykle nedává 
te ka. Toto si lze logicky odvodit, pokud se vysloví celý název kapitoly. V p ípad  této kapitoly by se 
jednalo o následující: kapitola t i – stru ný úvod do typografie. To neznamená, e íslo kapitoly by 
nutn  nemohlo být adovou íslovkou – Kapitola druhá, v ní  pochopím, e jsem dostal do ista v e 
a je t  trochu víc (Ljukan nko, Konkurenti [17]). Ano, jedná se o beletrii, v p ípad  záv re ných 
prací, je v ak takový postup neobvyklý. 

Jednotlivé kapitoly textu jsou obvykle výrazn  typogra��cky odd leny. Nová kapitola zna-
mená novou oblast, nový sm r, který je pot eba od toho p vodního viditeln  odd lit. Nej ast ji se 
odd lení kapitoly od p edchozího textu provede zapo etím kapitoly na nové stránce. Podkapitoly 
u  ale u  jsou vkládány pr b n . 

!
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 Dal í podstatnou vlastností nadpisu je jeho svázání s následujícím odstavcem b ného textu. 
V praxi není vhodné, kdy  nadpis tvo í poslední ádek stránky a samotný text nap . podkapitoly 
za íná a  na následující stránce. 
 Nadpisy dal ích úrovní (druhé nebo t etí úrovn ) jsou odd lovány od textu, který danému 
textu p edchází mezerou, za nadpisem samotným v ak mezera obvykle nenásleduje. 

3.1.3 Formátování odstavcového textu a seznamy 
Pro sazbu odstavcového textu se obvykle pou ívá serifové písmo. Text je obvykle zarovnáván do 
bloku. ádkování a odsazování prvního ádku odstavce je ale zále itostí zvoleného odstavcového 
stylu. 
 Odstavec má sv j ú el – m l by tvo it ur itý logický celek, zachytit jednu my lenku. Odstav-
ce je tedy pot eba od sebe viditeln  odd lit, aby tok textu samotného zvýraznil strukturu my lenek 
autora. Z tohoto pohledu jsou problematické odstavce, které jsou p íli  dlouhé. V angli tin  se pro 
takové odstavce pou ívá ozna ení wall of text ( esky st na textu). 
 Jedná se o velmi dlouhé odstavce (p l stránky nebo i více), které nedají tená i oddechnout. 
V takových odstavcích je pro tená e v bec problém udr et ádek. tení a pochopení textu v tako-
vých odstavcích je velmi obtí né. Bohu el nic takového, jako optimální délka odstavce není. Jako 
mezní íslo lze snad zmínit 5 ádk  – délka odstavc  by tedy nem la být výrazn  del í nebo krat í 
ne  p t ádk . 
 Od tohoto pravidla je samoz ejm  mo né se v od vodn ných p ípadech odchýlit, m lo by se 
v ak jednat spí e o výjimku, která potvrzuje pravidlo ne  o pravidlo – v po ádku je tedy pokud text 
práce bude obsahovat odstavec, který má pouze dva ádky (nebo t eba deset ádk ), ale nesmí tako-
vých odstavc  být v t ina. 
 Odd lování odstavc  samotných lze e it dv ma zp soby. Bu  se odsadí první ádek odstav-
ce (s výjimkou odstavce následujícího po nadpisu nebo odstavce následujícího po n jaké vertikální 
meze e nap . za íslovaným seznamem, ty není pot eba odsadit) anebo se mezi odstavci vynechá 
mezera. Oba p ístupy v ak nelze kombinovat! Tedy není p ípustné odsazovat první ádky odstavc  
v p ípad , e jsou odstavce odd leny mezerou mezi nimi a naopak. 
 Není vhodné ani kombinace obou p ístup  nap . v rámci r zných kapitol (jedna s odsazo-
vaným prvním ádkem a druhá s vynechanými mezerami mezi odstavci). Kombinace obou p ístup  
naru uje vizuální konzistenci textu. 
 Co do organizace textu na stránce, text na stránce by m l mí pokud mo no konstantní délku 
odpovídající velikosti stránky. Tento po adavek je v textových procesorech typu MS Word, Libre 
O���ce Writer apod. obtí n  zajistitelný, proto e tyto procesory mají pouze omezené schopnosti 
automatizovaného zalamování stránek. Tyto procesory jsou schopny automatizovan  p edcházet 
tzv. sirotk m a vdovám, mezerám, které vznikly nap . vlo ením obrázku, v ak p edcházet neumí. 
 Taje práce s obrázky jsou popsány v podkapitole 3.2, proto zp t k sirotk m a vdovám. 
Sirotkem rozumíme poslední ádek odstavce textu, který je zárove  prvním ádkem stránky. Vý e 
bylo napsáno, e odstavec p edstavuje ur itou ucelenou my lenku. Problémem osamoceného ádku 
na za átku stránky je to, e nemusí být na první pohled jasné, e je sou ástí odstavce a to je problém. 
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Vdovou se rozumí obdobná situace, kdy je ale osamocen první ádek odstavce na konci 
stránky – zbytek odstavce je pak na následující stránce. I této situaci je pot eba se vyhnout. Na t stí 
je v t ina moderních textových procesor  odolná v i t mto problém m. 

V odborném textu se velmi asto vyu ívají r zné seznamy, a  u  s odrá kami, nebo seznamy 
íslované. U t chto seznam  je pot eba zvá it zarovnání – text v seznamu má toti  k dispozici pouze 

u í prostor. Pokud se v textu objevují navíc je t  del í slova a pop ípad  není povoleno d lení slov 
(implicitní nastavení MS Word) mohou se v textu objevit ru ivé útvary n kdy ozna ované jako eky. 
Demonstrace ek je na obr. 6. 
 

 
Obr. 6: eky v textu (v imn te si dvou zvýrazn ných útvar  v textu) 
 
Problémem vý e uvedeného textu, není ani tak text samotný, ale spí e zp sob jak je text zpracová-
ván p i tení. Jednotlivá písmena, slova a v ty toti  nejsou nic jiného ne  gra��cké vyjád ení vzor , 
kterým je p i tení p i azován ur itý význam. Problémem ek je to, e volné místo zde vytvá í výraz-
ný vizuální vzor, který tená  podv dom  zachytí, musí jej vyhodnotit jako prázdné místo a pokra-
ovat dále ve tení. Dal í nep íjemnou vlastností ek je jejich mezi ádkový p esah. P i tení proto 

snadno m e zrak tená e sklouznout na jiný ádek, co  je ne ádoucí. 
 Ur itou obranou proti vytvá ení ek je povolení d lení slov, ale to nemusí posta ovat. Jedi-
ným spolehlivým e ením v takovém p ípad  je zarovnání doleva. 
 Jak je to s ádkováním? ádky v publikaci by nem ly být p íli  blízko u sebe ( ádkování jed-
na) a nem ly by být ani p íli  vzdálené (nap . ádkování 2). Pro b ný text se obvykle doporu uje 
ádkování okolo 1,2 – tento text je vysázen s ádkováním 1,15 – co  p ibli n  tento po adavek spl u-

je. Záv re né práce jsou, ale pon kud jiného charakteru, m ly by slou it k ohodnocení výsledku 
studia. Z tohoto d vodu se u tohoto typu prací pou ívá obvykle ádkování v t í – okolo 1,5. 
 V t í mezery mezi ádky umo ují oponentovi, aby si ke sporným nebo zajímavým pasá ím 
textu d lal poznámky podle pot eby tak, aby byl schopen napsat oponentní posudek k práci. 
 Velikost mezery je íslo relativní k velikosti ádku. Velikost ádku je p itom dovozena od 
velikosti pou itého písma. Velikost písma se udává v bodech. Typogra��e pou ívá n kolik typ  bo-
d , které nejsou stejn  veliké. Textové procesory typu MS Word v ak pou ívají pouze typ jediný a 
to tzv. monotypový bod ozna ovaný zkratkou bp. P itom platí, e 1 bp = 0,353 mm. Velikost písma se 
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volí podle velikosti sázecí plochy, pro velikost A4 je vhodné písmo o velikosti 12 bp, pro A5 nebo B5 
písmo men í 9 bp. 

3.2 Obrázky a tabulky 
Nedílnou sou ástí odborných text  jsou ilustra ní obrázky, diagramy a vizualizace, p ípad  údaje 
vedené v tabelární podob . Pro sazbu obrázk  a tabulek existuje ada pravidel. S jejich sazbou je také 
spojena ada záludností, na které je nutné brát z etel p i psaní práce. 
 P edn  ka dý obrázek nebo tabulka by m la mít sv j popisek (titulek), který by m l být 
umíst n p ímo u ní. V odborném textu by m l být také ka dý obrázek a ka dá tabulka unikátn  
identi��kovatelná. Tomuto po adavku lze vyhov t zavedením íslování obrázk  a tabulek. Ozna o-
vání p itom volí autor sám. Mo né je pou ít nap .: 

 Obrázek 1 – rozepsání typu objektu 
 Obr. 1 – pou ití zkratky 
 Obr. 1.1 – íslo obrázku v sob  m e obsahovat informaci o kapitole, ve které se nachází 

(první obrázek první kapitoly) 
 
V okam iku, kdy si ale autor ji  n který ze styl  vybere, musí jej dodr ovat v celém dokumentu. 
Sm ování r zných styl  ozna ování tedy není p ípustné.  

Existují takté  pravidla pro umis ování popisk  k obrázk m a tabulkám. Popisky tabulek 
umis ujeme zásadn  nad tabulku, popisky obrázk  pak pod obrázek. Rozdíl v umíst ní je zp so-
ben odli nými vlastnostmi obrázk  a tabulek. Obrázek je v dy jeden celek. Obrázek je proto v dy na 
jedné stránce. Tabulka oproti tomu m e být zna n  rozsáhlá a zabírat t eba n kolik stran. Umíst -
ní titulku pak napomáhá identi��kaci toho, na co se tená  dívá. 
 Obrázky i tabulky také plní v dokumentu ur itou funkci – nejsou tedy vkládány do doku-
mentu samoú eln . Z tohoto d vodu je nutné s t mito objekty pracovat v textu. Touto prací se 
nerozumí pouze odkázání dokumentu, ale v ideálním p ípad  také komentá  k obrázku, pop . úda-
j m obsa eným v tabulce. 
 Dal ím problémem, který je nutné e it, je identi��kace zdroje, ze kterého daný obrázek, ta-
bulka nebo data, na základ  kterých byly konstruovány, pochází. V p ípad , e u obrázku nebo ta-
bulky chybí identi��kace zdroje, p edpokládá se automaticky, e jej vytvo il autor sám. S jakými situ-
acemi se lze v praxi v souvislosti s obrázky a tabulkami setkat? 

1) Obrázek nebo tabulka vznikly zcela v re ii autora textu, v takovém p ípad  zdroj není po-
t eba uvést. 

2) Obrázek (graf) nebo tabulka vznikly v re ii autora na základ  p evzatých údaj , v takovém 
p ípad  je pot eba identi��kovat zdroj dat citací, nap . popisek obrázku (data [X]). 

3) Obrázek nebo tabulka byly p evzaty s úpravami (od p ekladu a  po dopln ní nebo jakékoliv 
jiné úpravy), v takovém p ípad  lze pou ít formulaci jako (adaptováno z [X]). 

4) Obrázek nebo tabulka byly zcela p evzaty bez dal ích úprav, citovat lze nap . (p evzato z 
[X]). 
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Obrázky a tabulky by m ly být v práci vlo eny zp sobem, který umo uje jejich snadnou interpre-
taci. Na první pohled se m e zdát, e to je p ece samoz ejmé, v praxi tomu tak ale v dy není. 
 U vícestránkových tabulek je pot eba zajistit, aby ú el jednotlivých sloupc  byl jasn  identi-
��kovatelný na ka dé stránce tabulky. To lze zajistit nastavením opakování záhlaví tabulky na ka dé 
stránce. 
 Pokud tabulka obsahuje íselné údaje, je pro zaji t ní snadné interpretace obsa ených údaj  
nutno identi��kovat rozm r v tabulce uvedené veli iny a ideáln  tabulku dále komentovat p ímo 
v textu. Rozm rem je v tomto kontextu chápána p edev ím jednotka a také skute ný rozm r (nap . 
tisíce, …). 
 ísla v tabulce by nem la být vysázena tzv. skákajícími íslicemi. Skákající íslice vypadají 
následovn : 0123456789. Tento typ íslic je velmi dob e itelný v odstavcovém textu, ale do tabulek 
se nehodí, v tabulkách je pot eba pou ívat tzv. verzálky 0123456789. Zvolený font m e, ale nemusí 
podporovat oba zápisy. Na toto si je pot eba dát pozor zejména p i sazb  dokumentu v textových 
procesorech jako je MS Word. 
 Jak je to s itelností obrázk ? Zatímco tabulky jsou prakticky výhradn  tvo eny psaným 
textem vysázené písmem, o kterém z p edchozí kapitoly ji  víme, e je vektorové, u obrázk  situace 
není tak jednozna ná. Obrázky mohou být sice p vodn  také vektorové (nap . výstupy z Adobe 
Ilustrator nebo Corel Draw), ale p i jejich vkládání do textu m e nastat problém s nekompatibili-
tou. Textové procesory toti  p ímo vnit ní „plnohodnotné“ formáty t chto gra��ckých program  
nepodporují. 
 P evod je pak mo né provést bu to p es schránku s ne úpln  jistým výsledkem, nebo pro-
vést export do gra��ckého formátu, který je pou ívaným textovým procesorem podporován. Jako 
takovým univerzáln  pou itelným vým nným formátem lze doporu it nap . formát EMF (enchan-
ced meta ��le), pop ípad  formát EPS (encapsulated postscript). Výb r podporovaných formát  je 
v ak spojen se schopnostmi pou itého textového procesoru. 
 Vektorové obrázky lze libovoln  kálovat, ani  by tím jakkoliv utrp la kvalita. Obrázky ra-
strové (bitmapy) jsou z tohoto pohledu mnohem problemati t j í a bohu el z hlediska pou ití také 
mnohem ast j í. 
 Rozm r obrázku je v takovém p ípad  p esn  dán po tem bod , kterými je obrázek tvo en. 
Podle zobrazovacího za ízení se li í nároky na „kvalitu“ obrázku. Odli né nároky proto jsou v p í-
pad , kdy zobrazování probíhá pouze na obrazovku, a jiné budou p i p íprav  tiskových podklad . 
Záv re né práce jsou p itom primárn  hodnoceny podle ti t né verze – nároky na kvalitu podklad  
jsou proto v t í. 
 U za ízení, jako jsou monitory, je podporovaná kvalita závislá na rozm ru zobrazovacího 
panelu zvoleného rozli ení. Spole n  tyto ukazatele ur ují podporované tzv. ppi (pixels per inch), 
tedy po et pixel  na jeden palec plochy. Tedy nap . 20’’ monitor s rozli ením 1680 x 1050 má p i-
bli n  ppi 99,1, patnácti palcový MacBook Pro s retina display s rozli ením 2880 x 1800 px má ppi 
220. 
 P i psaní dokumentu autor pracuje se svým monitorem, na kterém vidí gra��cký výstup své 
práce, navíc v t inou pouze na ásti pracovní plochy. Pokud tedy obrázek vypadá dob e na obrazov-
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ce, nemusí to znamenat, e bude vypadat automaticky dob e také v ti t né podob . Kvalita tiskové-
ho výstupu je determinována schopnostmi tiskáren.  
 U tiskáren se sleduje jiný ukazatel – a to dpi (dither per inch). B né tiskárny jsou schopny 
tisku v dpi 600, 1200 nebo i více. Tento poznatek je pot eba zohlednit p i p íprav  tiskových pod-
klad . Neznamená to automaticky, e je pot eba usilovat o extrémní kvalitu za ka dou cenu,  
 

 

Tip 

Nejjednodu ím zp sobem, jak si ov it, zda p ipravené tiskové podklady jsou 
dostate n  kvalitní je provést jejich vyti t ní s následnou kontrolou: 

1) Jsou hrany v obrázku ostré tak, jak mají být? 
2) Je patrná tzv. pixelizace – na obrázku jsou viditelné jednotlivé kosti -

ky, ze kterých je obrázek slo en? 
 

 

ádné výmluvy 

Jednou z astých výmluv p i diskusi nad kvalitou v práci vkládaných obrázk  
je, e obrázek je p evzatý a v takové kvalit  je p ímo ve zdroji, ze kterého erpal. 
Student tím nazna uje, e vlastn  za nic nem e, to n kdo druhý. Ve skute -
nosti ale bezelstn  íká, e byl líný p ipravit kvalitn j í tiskové podklady a to 
nedemonstruje práv  profesionální p ístup autora práce. 

 

 

Správný nástroj pro daný úkol 
P i p íprav  obrázk  se vyplatí pou ívat nástroje, které mají v sob  p ímo za-
budovanou podporu tvorby daných typ  objekt . Obrázky typov  lze lenit 
následovn : 

1) Organiza ní struktury, algoritmy, … obecn  diagramy – e í se pomocí 
sof�ware jako MS Visio, SmartDraw, Dia6. 

2) Ostatní vektorová gra��ka – Adobe Ilustrator, Corel Draw nebo In-
kScape7 

3) Rastrové obrázky – pro provedení p evod  mezi formáty, základní 
o ez apod. posta ují nástroje jako je IrfanView nebo XnView. 

4) Rastrové obrázky – plnohodnotná editace Adobe PhotoShop, Corel 
PhotoPaint, Gimp8. 

Poslední v cí, která u výkladu problematiky obrázk  a tabulek zbývá, je e ení jejich umis ování a 
obtékání v textových procesorech. Obrázky a tabulky se v záv re ných pracích umis ují podle po-
t eby v dy n kde mezi první citaci daného objektu a konec kapitoly, ve které byly poprvé pou ity. 
Pom rn  iroké mo nosti umíst ní umo nují manipulovat s okolním textem, tak aby byly stránky 
práce rovnom rn  pokryty (viz kapitola 3.1.3). 

                                                             
6 Dia je open source voln  dostupný pro v t inu pou ívaných opera ních systém  z https://wiki.gnome.org/Dia. 
7 InkScape je open source voln  dostupný pro v t inu opera ních systém  z http://inkscape.org/?lang=cs. 
8 Gimp je open source nástroj dostupný pro adu opera ních systém  z http://www.gimp.org/. 

!
!
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3.3 Stránka 
Záv re né práce se sázejí zásadn  jednostrann . Sázecí plocha je v t inou o rozm ru 16 x 24,5 cm, co  
odpovídá nastavení v ech okraj  stránky na 2,5 cm. V n kterých p ípadech se pro sazbu záv re ných 
prací doporu uje tyto rozm ry modi��kovat, konkrétn  pou ít „u h betu“ ir í okraj (3 cm) a u vn j-
ího okraje stránky pou ít men í okraj (2 cm). Tento postup po ítá s tím, e n jaké místo v ti t né 

verzi práce spot ebuje vazba, zbytek stránky pak bude p sobit vyvá en  z hlediska volného místa po 
okrajích. 
 Jak je to s íslováním stránek? V souvislosti s íslováním stránek se nabízí rovnou n kolik 
otázek. Co je vlastn  za átek dokumentu – tedy strana 1? Dávají se ísla stránek i pod obsah nebo 
jiné seznamy a jak je to s p ílohami? 
 Tedy postupn  – íslování stránek je nutnou sou ástí práce. Vzhledem k tomu, e záv re né 
práce se tisknou pouze na jednu stranu, umis uje se íslo stránky v dy na vn j í okraj stránky (tedy 
pravý okraj stránky) nebo doprost ed, nikdy v ak ke h betu práce (doleva). ísla stránek se umis ují 
obvykle do zápatí, tedy oblasti, která je pod stanoveným okrajem stránky – zápatí tedy nezmen uje 
plochu, na kterou je text práce vysázen. 
 Pro íslo stránky se volí obvykle stejný druh písma jako pro odstavcový text, jeho velikost je 
v ak men í, nap . pokud je odstavcový text sázen písmem velikosti 12 bp, lze pro zápatí (nebo záhla-
ví) volit písmo o velikosti 9 bp. 
 Jak je to s první stránkou? Inspiraci lze hledat u jednotlivých ástí knihy: 

1) Obálka – jedná se o pevnou vazbu knihy, pro záv re né práce je její vzhled p edepsaný, íslo 
stránky neobsahuje a do ísel stránek není zapo ítáván 

2) P edsádka – volný list papíru, který je vlepen do obálky, vkládá ten, kdo práci vá e (do ísel 
stránek se nepo ítá). 

3) Patitul – obsahuje pouze název knihy v optickém st edu stránky, do záv re ných prací se 
nevkládá. 

4) Frontispis (protititul) – i u v t iny b ných knih se jedná o prázdnou stránku, do záv re -
ných prací se nevkládá. 

5) Hlavní titul – neboli titulní list (titul) – jeho vzhled je pro záv re né práce p edepsaný, íslo 
stránky se na n j nevkládá, ale tento list p edstavuje stranu 1. 

6) Vydavatelský záznam se do záv re ných prací nevkládá, vkládají se zde ale n které dal í listy, 
které jsou pro záv re né práce speci��cké, p edev ím: zadání práce, prohlá ení o samostatném 
zpracování a prohlá ení o pou itelnosti práce univerzitou. Na tato prohlá ení se nevkládají 
ísla stránek, ale jeliko  jsou a  za titulem, ji  se do íslování zapo ítávají. 

7) Pod kování – nepovinná ást u knih, ale také záv re ných prací, pokud je obsa eno, umis u-
je se do optického st edu stránky, íslo stránky se nevkládá. Optický st ed stránky není 
uprost ed stránky (viz obr. 7)!  

8) Abstrakt a klí ová slova v e tin  a angli tin , íslo stránky se na stránku nevkládá. 
9) Obsah, p ípadn  seznam obrázk , tabulek a zkratek – u t chto seznam  se ji  b ným zp -

sobem vkládá íslo stránky. Za p edpokladu, e se v rámci záv re né práce pou ije pod ko-
vání a prohlá ení o pou itelnosti práce bude mít pouze jednu stranu, bude obsah na stran  
7. 



34 
 

 

 
Obr. 7: Konstrukce optického st edu stránky (ozna eno tlustou ervenou arou), skute ný st ed strán-
ky je ozna en p eru ovanou arou (p evzato z [18]) 
 
Alternativn  lze argumentovat, e íslovat b ným zp sobem by m l být a  samotný text práce – 
strana 1 z tohoto pohledu by m l být a  úvod. V takovém p ípad  lze pou ít pro íslování obsahu a 
seznam  jiný zp sob íslování, nap . pomocí ímských íslic. Tento zp sob vyu ívá nap . ve své 
knize Um ní programování Donald E. Knuth [19], nestor po íta ové sazby a tv rce sázecího systé-
mu TeX. Pro ú ely záv re ných prací je ale tento druhý zp sob zbyte n  slo itý. 
 P ílohy by m ly obsahovat ísla stránek, pokud jsou p ímo sou ástí vazby, tedy mají charak-
ter b ných stránek. P ílohy, jako jsou mapy nebo výkresy, které jsou velkoformátové, jsou obvykle 
do práce pouze vkládány a v takovém p ípad  nemohou obsahovat íslo stránky. Podobn  p ílohy, 
které existují pouze v elektronické podob , také neobsahují ísla stránek. 

3.4 Sazba citací 
Citací se rozumí odkaz na ur itý zdroj v seznamu literárních pramen , citací se v ak také rozumí 
p ímo záznam v takovém seznamu. Pro oba výklady citace existují p esná pravidla, která je záhodno 
dodr et. P i tvorb  citací se obvykle vychází z normy ISO 690 [2] z roku 2011, upravuje pravidla 
citování. 
 Norma p ipou tí t i druhy odkaz  na seznam pou itých zdroj: 

1) Harvardský systém – zdroj je identi��kován jménem prvního autora a rokem vydání. 
2) íselný odkaz – zdroj je identi��kován íslem po adovým zdroje ze seznamu zdroj . 
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3) Pr b ná poznámka – odkaz se uvede do poznámky pod arou na stránce, kde k odkazu do-
lo. 

U záv re ných prací se nej ast ji vyu ívá odkazování pomocí íselných odkaz . Pou ití ísel je toti  
z hlediska pou itého místa úsporn j í ne  odkaz Harvardským systémem, na druhou stranu odkazy 
Harvardským systémem je mo né lépe zakomponovat do textu, co  usnad uje jeho itelnost. 
 

 

Systémy odkazování 
Harvardský systém 

íká se, e problémy se sazbou matematického aparátu knihy Um ní progra-
mování (Knuth, 2008) donutily Donalda E. Knutha vyvinout systém TeX. 
Seznam literatury 
Knuth, 2008. KNUTH, Donald E. Um ní programování - Základní algorit-
my. Brno: Computer Press, 2008. 648 s. ISBN 978-80-251-2025-5. 
 

íselný systém 
íká se, e problémy se sazbou matematického aparátu knihy Um ní progra-

mování [1] donutily Donalda E. Knutha vyvinout systém TeX. 
Seznam literatury 
[1] KNUTH, Donald E. Um ní programování - Základní algoritmy. Brno: 

Computer Press, 2008. 648 s. ISBN 978-80-251-2025-5. 
  
ISO 690 p itom explicitn  nep edepisuje, jakou formu p esn  má nap . íselný odkaz mít. M e 
proto být realizován odkazem v hranatých závorkách, ale klidn  také kulatých nebo horním inde-
xem v míst  odkazu. P i volb  je v ak nutné zohlednit pou itou notaci v celé práci i u ostatních ob-
jekt . Pokud tedy práce obsahuje poznámkový aparát (poznámky pod arou), je pou ití odkaz  
formou horního indexu nevhodné, proto e m e dojít k zám n  s takovou poznámkou. Podobn  
pokud práce obsahuje odkazy vzorc  íslem v kulatých závorkách, je pou ití íselných odkaz  na 
literaturu v kulatých závorkách nevhodné. 
 V p ípad , e je pou íván íselný systém odkazování a je vedle sebe n kolik odkaz , odkazy 
pí eme do spole ných závorek (pokud se závorky pou ívají), nap . odkazy [1, 3, 10], pokud odkazy 
odpovídají ur itému rozsahu lze zapsat tak0 takt0 [1-3] pro odkazy na zdroje 1, 2 a 3. 
 Pro vytvá ení záznamu o zdroji citace rozli uje norma ty i základní druhy zdroj : 

1) kniha 
2) ást knihy (kapitola nebo t eba p ísp vek ve sborníku) 
3) seriál (p edev ím lánek v asopise) 
4) elektronické zdroje. 

 
Kniha 

ENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, ENOVSKÝ, Pavel. Ochrana kritické infrastruktury. 
Ostrava: V B-TU Ostrava, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7385-025-8. 
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ENOVSKÝ, Michail et al. Nebezpe né látky II. 2 vyd. Ostrava: V B-TU Ostrava, 2007. 229 s. 
ISBN 978-80-7385-000-5. 
 
V obecné rovin  je struktura záznamu o knize následující: 
Seznam autor . Název knihy kurzívou. íslo vydání (pokud nebylo první). Místo vydání: vydavatel, 
rok vydání. po et stran. ISBN pokud bylo p id leno. V echny autory není pot eba vypisovat v p í-
pad , e je jich více ne  3, v takovém p ípad  se pou ije jméno prvního autora a et al ( esky a kol.). 
 V p ípad , e kniha byla v elektronické podob , resp. je p ístupná na Internetu, platí pro ni 
podobná pravidla jako pro jiné elektronické zdroje, tedy stanoví se navíc médium a lokátor umíst ní 
s datem poslední kontroly platnosti odkazu. 
 

ást knihy 
ENOVSKÝ, Pavel, BERNATÍK, Ale , ENOVKÝ, Michail. E�fective Evacuation Support Using 

IT Tools. In: Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Information Security and 
Privacy. Stevens Point: WSEAS Press, 2011, vol. 10, s. 78–83, ISBN 978-1-61804-049-7 
BERNATÍK, Ale  et al. Modelling of Hazardous Zones around Selected Alternative Energy 
Sources. In: 13th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process 
Industries. Brugge, Belgium: EFCE European Federation of Chemical Engineering, 2010, vol. 13, s. 
419–426, ISBN 9789076019291 
 

ást knihy - zobecn ní záznamu: 
Seznam autor . Jméno kapitoly nebo p ísp vku. In: jméno konference, knihy nebo sborníku. Místo 
vysání: vydavatel, rok vydání, ro ník, s. strany citovaného p ísp vku i kapitoly od-do, ISBN pokud 
bylo p id leno. 
 V záznamech obecn  se zvýraz uje v dy ten nejd le it j í údaj. V p ípad  knihy to byl název 
knihy, ale v p ípad  ásti knihy není pro lokaci výsledku nejd le it j í název dané ásti, ale název 
zdroje, ve kterém se nachází. Dal ím speci��ckým údajem p ísp vku nebo kapitoly je jeho lokace de-
��novaná stranami v dané knize nebo sborníku.  
 N které sborníky konferencí krom  ISBN mají p id leno také ISSN. V takovém p ípad  je 
mo né ISSN p idat za ISBN. K identi��kace je ale vhodn j í ISBN, nebo  je p id lováno jednotlivým 
knihám, zatímco ISSN je p id lováno celému seriálu. 
 
Seriál 

ENOVSKÝ, Pavel. Population Vulnerability Evaluation Against Long-term Floods Impacts. 
TRANSACTIONS of the V B - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. 2011, 
ro . 6, . 1, s. 34–39. ISSN 1801-1764. 
BERNATÍK, Ale , ENOVSKÝ, Pavel, PITTS, M. LNG as a potential alternative fuel – Safety and 
security of storage facilities. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2011, ro . 24, . 1, s. 
19–24. doi: 10.1016/j.jlp.2010.08.003. ISSN 0950-4230. 
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Seriál - zobecn ní záznamu: 
Seznam autor . Jméno lánku. Jméno asopisu. ro ník, íslo, rozsah stran od-do. ISSN íslo nebo 
DOI íslo. 
 Pro lokaci záznamu je op t klí ové jméno asopisu, který daný lánek obsahuje. asopis 
samotný m e být identi��kován pomocí ISSN ísla. Pokud je p id leno, je vhodné pou ít DOI íslo 
lánku. DOI íslo je jednozna ný identi��kátor umo ující nalézt ur itý zdroj na Internetu. DOI 
íslo tedy umo uje p ímo lokalizovat výsledek v elektronické podob . 

 
Elektronické zdroje: 

NB. HDP 2011, vývoj HDP v R [online]. [cit. 2011-10-7]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
Hasi ský záchranný sbor Zlínského kraje - Statistiky [online]. [cit. 2011-10-20]. Dostupné z: 
http://www.hzszlk.eu/launch.php?s=page&ID=46 
 
Elektronické zdroje - zobecn ní záznamu: 
Elektronický zdroj je principieln  konstruován stejn  jako zdroje jiné, jeho struktura je proto: 
Seznam autor . Název zdroje [online]. [cit. datum poslední kontroly funk nosti zdroje] Dostupné 
z: úplná adresa k citovanému zdroji.  
 
Základem správného citování je maximální snaha o dohledatelnost odkazovaných zdroj  - tedy aby 
odkaz obsahoval dostatek informací, aby daný zdroj bylo mo né bez problém  dohledat. Pro v t i-
nu zdroj  to není problém, co ale d lat se zdroji v exotickém jazyce, který nepou ívá b nou latinku 
(ru tina, ín tina, japon tina, ...)? Existuje norma, která popisuje zp sob p evodu takových písem 
do latinky, konkrétn  se jedná o ISO 9 [20]. P ípadná transkripce ale m e mít negativní vliv na 
mo nost dohledání daného zdroje. 
 Co t eba s japonským zdrojem, který pojednává o fenoménu . V p ípad  tohoto slova 
lze pou ít eskou transkripci nebo tzv. romanizaci (anglickou transkripci). V p ípad  eské tran-
skripce by se jednalo o cunami, v p ípad  anglické o tsunami. Základní otázka zní, bude daný zdroj 
dohledatelný, pokud se pou ije p epis? Pokud ano, pak který? V úvahu proto není pot eba brát 
pouze mechanickou transkripci, ale také zp sob, jaký bude pravd podobn  pou it pro vyhledávání. 
V dne ní dob  ji  také transkripce není technickou nutností, nebo  v t ina lep ích textových proce-
sor  zvládá práci s kódováním znak  v unicode (UTF), které v sob  p ímo obsahuje podporu pro 
r zné národní znaky. Podpora jednotného kódování znak  UTF je t  v nedávné minulosti nebyla 
úpln  b ná. 
 Struktura citací je, jak je vidno z p edchozích p íklad , relativn  jednoduchá. Záludnost 
citování spo ívá v nutnosti udr ování korektních informací o citovaných zdrojích a aktuálnosti se-
znamu pou ité literatury, to celé v dokumentu, jeho  tvorba m e trvat celé m síce a jeho  jednotli-
vé ásti mohou být i vícekrát rasantn  p ed lávány. Z tohoto d vodu lze pou ít pomocný sof�ware 
pro management citací. N které informace o takovém sof�ware je mo né nalézt v kapitole 4. 
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3.5 Vzorce 
Technický text je velmi asto dopl ován také r znými matematickými výrazy. I jejich sazba je o et-
ena adou pravidel, které je vhodné dodr ovat, aby byla zaji t na maximální srozumitelnost v práci 

p edávaných informací. 
 Matematický výraz se m e objevit bu to samostatn , viz nap . (1), anebo m e být vlo en 

p ímo v textu:  


n

i i nkx
1

/ . Sazba t chto výraz , p esto e následuje velmi podobná pravidla, se 

li í. Rovnice (1) obsahuje stejný výraz, ale zapsaný samostatn . 
 





n

i

i

n

k
x

1

 (1) 

 
Do textu tedy matematické výrazy zapracováváme v úsporné podob  tak, aby se vý ka ádku p íli  
nezv t ila. Pokud matematický výraz stojí osamocen , takovým omezením nepodléhá, volné místo 
lze vyu ít pro dosa ení lep í pochopitelnosti i slo itých matematických výraz . 
 Samostatn  stojící matematické výrazy se íslují, íslo výrazu se obvykle zarovnává k pravé-
mu okraji stránky. Takto vlo ený výraz op t není pou it samoú eln  a proto je pot eba se na n j 
odkázat/pou ít jej p ímo v textu práce. Pro pochopitelnost výraz  je pot eba doplnit vysv tlivky. 
Tyto vysv tlivky lze zapsat p ímo k výrazu, nap . formou kde x je ..., k je ... apod. Alternativn  lze 
vysv tlivky k pou itým symbol m konsolidovat na jedno místo, obvykle do seznamu zkratek a 
symbol . V p ípad , e se jedná o vzorce fyzikální, je povinnou sou ástí vysv tlivek taské stanovení 
rozm ru jednotlivých veli in. 
 Konsolidace vysv tlivek do seznamu se obvykle provádí u text  vylo en  matematického, 
pop . fyzikálního charakteru. 
 V i sazb  vzorc  je pot eba také hlídat sklon písma, zápis sinx toti  znamená n co jiného ne  
sinx. Zatímco sinx znamená sinus x, sinx znamená s krát i krát n krát x. Tedy funkce jsou sázeny 
b ným písmem, zatímco prom nné kurzívou. 

3.6 Speciální znaky a další v ci o typografii, které se nikam jinam nevešly 
Poml ka vs spojovník 
Poml ka se pou ívá pro ur ení rozsahu, nap . konzulta ní hodiny jsou 9:00–10:00 hod, v takovém 
p ípad  se poml ka sází bez mezer. Poml ka se pou ívá také pro vyjád ení pomlky ve v t  – tedy 
m e poslou it jako náhrada árky. V takovém p ípad  se poml ka sází s mezerami.  
 Spojovník se pou ívá pro spojení dvou slovních ástí, které tvo í jeden celek, nap . Brno-
St ed, Frýdek-Místek, apod. 
 
Uvozovky 
V e tin  se pou ívají zásadn  uvozovky ve formátu 9966. Pro sazbu uvozovek se pou ívají „zásad-
n “ speciální znaky, uvozovky tedy není mo no nahradit jinými znaky jako nap . apostrofy nebo 
jinými znaky zapsanými jako dolní pop . horní index. 
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Jednotky 
Jednotky se zapisují obvykle následovn : venkovní teplota 14 °C, váha balíku je 4,2 kg. Mezi íslo a 
jednotku se tedy v dy klade mezera. Výjimkou m e být ozna ení stup , nap . 12° pivo. Místo se 
nevynechává také u stup  v sou adnicích. 
 
M na 
Znaky ,- se pou ívají jako náhrada halé  (v eských korunách), správn  proto je napsat, e kody 
dosáhly K  100 000,-. Chybné je ale napsat, e jeden kus stál K  19,50,-.  

Ka dá m na má také své o��ciální ozna ení. Seznam t chto o��ciálních názv  a zkratek je 
mo né nalézt v ISO 4217 [21]. Podle tohoto standardu jsou m nám p i azovány t ípísmenné zkratky 
nap . EUR pro Euro, USD pro Americký dolar atd. Ozna ení pomocí symbol (nap . € pro Euro) se 
v t inou pou ívá spí e v ilustracích. 
 

ísla 
Pro lep í itelnost ísel se obvykle pou ívá pravidlo dvou nebo t í íslic, nap .: 
Klapka 12 34 ty místné íslo, zápis po dvojicích 
Telefon 732 123 456 telefonní íslo je 9-ti místné, nezlomitelná mezera odd luje trojice 

ísel 
koda 100 000,- odd lova  tisíc  je v e tin  mezera 

Sedmimístné íslo 123 45 67, tedy ve formátu 3 + 2 x 2 
 
Z vý e uvedených pravidel existují výjimky – nerozd luje se t eba rok, nap . Karel IV. se narodil 
roku 1316. Nerozd lují se také ísla, která mají t i a mén  íslic.  
 P i zápisu ísel je pot eba dbát na to, aby íslo bylo celé na jednom ádku, pokud je to tech-
nicky mo né. Samoz ejm , pokud je nutné vypsat nap . Ludolfovo íslo s p esností na 150 míst, pak 
je rozd lení naprostou nutností, toto je v ak spí e výjime ný p ípad. 
 
Ned litelná mezera 
V p edchozím textu se nachází pojem ned litelná mezera. Touto mezerou se rozumí speciální znak 
mezery, který v ak není mo né pou ít jako pokyn k zalomení. Text s ned litelnou mezerou se tedy 
v dy objeví celý na jednom ádku. Typický p íklad je uveden vý e v pojednání o íslech. Ned litelná 
mezera se v e tin  pou ívá také pro odd lení jednopísmenné p edlo ky od slova. 
 

 

Typogra��e – dal í informace 

Jak vidno z p edchozích odstavc , je typogra��e pom rn  slo itou zále itostí, 
kterou v ak rozhodn  má smysl se zabývat. V této kapitole byla shromá d na 
n která z d le it j ích pravidel pro sazbu, zejména záv re ných prací. Nejedná 
se v ak o vy erpávající výb r pravidel, pokud Vás tedy problematika typogra��e 
zaujala, je mo né doporu it pokra ovat ve studiu odborné literatury, nap . 
Pr vodce tvorbou dokument  [22].  

!



40 
 

3.7 Velkoformátové přílohy 
N které záv re né práce vyu ívají rozsáhlý p ílohový aparát. N které z t chto p íloh mohou mít 
charakter výkres  nebo map, které svými rozm ry mohou výrazn  p esáhnout rozm r b né strán-
ky. Takové p ílohy se tisknou obvykle ve svém originálním rozm ru a do práce se voln  vkládají, 
pop ípad  se vyu ije „kapsa“ na obálce práce. 
 Ka dá taková p íloha obsahuje hlavi ku, pop ípad  také legendu. Tyto údaje se obvykle 
vkládají k pravému dolnímu okraji výkresu. Práv  tato ást musí být ve slo ené p íloze viditelná. 
Skládání proto nem e probíhat úpln  náhodným zp sobem. 
 Skládání se obvykle provádí na formát A4. Velmi dobrý popis zp sobu ru ního skládání 
výkres  poskytuje nap . Veit [23]. Gra��cky lze postup skládání znázorn n na obrázcích 8 – 10 pro 
r zné formáty výkres . 
 

Tisk na í ku 

Tisk na vý ku 
Obr. 8: Slo ení formátu A3 na formát A4 (p evzato z [23]) 
 
Formát A3 je také obvykle nejv t í p ílohou, kterou je mo né je t  zavést p ímo do vazby práce. 
Zp sob slo ení se ale bude li it od postupu znázorn ného na obr. 8, viz obr. 9. Technicky je mo no 
podobným zp sobem skládat také v t í p ílohy a následn  je svázat p ímo do práce, av ak váha ta-
kového listu je asto natolik veliká, e se m e v míst  vazby po kodit (natrhnout). 
 Z tohoto hlediska je obvykle výhodn j í v t í p ílohy vkládat jako volné listy do kapsy na 
obálce práce. 
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Obr. 9: Slo ení formátu A3 na formát A4 pro b né svázání 
 

 
Tisk na í ku 

 
Tisk na vý ku 

Obr. 10: Slo ení formátu A2 na formát A4 (p evzato z [23]) 
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Obr. 11: Slo ení formátu A1 na formát A4 (p evzato z [23]) 
 
Ostatní formáty se skládají analogicky. Pokud si na slo ení výkresu netroufáte sami, lze slo ení vý-
kresu zajistit jako slu bu. V t ina copy center poskytujících slu by velkorozm rového tisku zárove  
nabízí mo nost nechat si tisky slo it. 
 P esný zp sob skládání výkres  lze také nalézt v norm  SN 01 3111 [23]. 
 
  



43 
 

4 Tipy a návody pro zjednodušení procesu psaní záv re ných prací 

 

Pr vodce studiem 
Tato kapitola poskytne tená i n které tipy pro zpracování záv re né práce, 
které mohou napomoci autorovi vyvarovat se n kterým asto opakovaným 
chybám ve zpracování práce. 

 

as nutný ke studiu 
K prostudování kapitoly bude pot eba n kolik hodin. 

4.1 Doporu ený postup práce 
Záv re ná práce tvo í jeden koherentní celek, demonstrující schopnost studenta samostatn  vy e it 
zadaný problém na úrovni odpovídající ur itému stupni vzd lání (Bc. nebo Ing.). Zpracování práce 
je pro studenta v t inou pom rn  náro né, není proto vhodné, aby k tvorb  práce bylo p istupová-
no chaoticky, nesystémov . To znamená, e pro zpracování je pot eba mít plán. Takový plán 
v sob  obsahuje jednak asové stanovení programu prací (nap . m ení, náv t vy pracovi , konzul-
tace, apod.) a také osnovu práce samotné. 
 Osnovu práce je pot eba sestavit co mo ná nejd íve. Student by výslednou osnovu m l také 
prodiskutovat se svým vedoucím práce a pop ípad  také konzultantem, pokud byl stanoven. Osno-
va slou í k hierarchickému popisu struktury práce. Sestavení osnovy na po átku prací umo ní, aby 
si student v as sepsal v echny innosti, které pro vy e ení práce musí vykonat a naplánoval si je. Os-
nova by zárove  m la studenta vést p i psaní práce, m la by jej usm r ovat tak, aby neodbíhal od 
e eného tématu. 

 e ení práce samotné v ádném p ípad  neponechávejte na poslední chvíli. ada student  
má sice p edstavu, e teprve pod tlakem jsou schopni vyprodukovat „ten správný“ objem práce a 
mo ná tomu tak skute n  je, av ak kvalita takové práce obvykle nebývá valná. Ono ne nadarmo se 
íká, e práce kvapná málo platná.  

Výsledkem práce pod tlakem jsou kompromisy – reáln , co na práci m ete ob tovat, abyste 
uspo ili as? M ení … t ko, ob tovat ale lze korekturu, kvalitní vazbu, typogra��ckou úpravu. Vý-
sledkem je tedy práce, která obsahuje adu viditelných chyb a celkov  vypadá hnusn . Hodnocení 
takové práce je pak logicky hor í.  

ad  student  ani taková úspora nesta í, pak nezbývá ne  o idit práci samotnou, nepokrýt 
návaznosti, omezit zpracování získaných údaj , na provedení n kterých analýz prost  není as. Tím-
to zp sobem se u  ale zasahuje p ímo do jádra práce. Taková práce nejen, e je h e hodnocená, ale 
m e být dokonce neobhajitelná. Tomu je pot eba se vyhnout. 

Co konzultace? Konzultace nejsou od toho, aby student si mohl árku „tak jsem zase na-
v tívil toho vola“, nejsou ur eny ani k tomu, aby vedoucí práce p episoval studentovi jeho práci. 
Základním ú elem konzultací je: 
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1) Domluvení charakteristik zadání práce (ve fázi p ed o��ciálním zadání práce) 
2) Dohoda o sm ování práce (osnova). 
3) Doporu ení studijních pramen . 
4) Kontrola zp sobu zpracování získaných údaj . 
5) Rady k p ekonání problému, na který student narazil. 
6) Formální kontrola jednotlivých ástí práce. 

 
Úkolem vedoucího práce není: 

1) Opravovat po studentovi pravopisné a gramatické chyby. 
2) Reformulovat jazykov  a v cn  chybné pasá e práce. 
3) Dopisovat chyb jící ásti práce, které student není schopen napsat. 

 
Práci ke kontrole lze vedoucímu p edkládat po ástech, obvykle se v ak jedná o ásti v t í, tedy niko-
liv po jednotlivých stránkách. Je pot eba mít na pam ti, e práce tvo í jeden celek, tedy pokud jed-
notlivé kapitoly byly prokonzultovány samostatn , neznamená to, e práce z nich slo ená bude jako 
celek fungovat. Dále není vhodné zaslat práci nebo její pasá , po dal ím dni poslat dal í verzi, dal í 
den p ijít na konzultaci a na její záv r prohlásit, e zaslaná, opravená pasá  u  te  stejn  vypadá jinak. 
Jinými slovy pokud pot ebuji zp tnou vazbu, je pot eba na ni po kat – v tomto ase je obvykle 
mo né v novat se nap . jiné ne  konzultované ásti práce, apod. 
 asov  za n te se zpracováním práce co mo ná nejd íve, ideáln  na za átku posledního ro -
níku svého studia (tedy v zá í). P ípadné brzké dokon ení práce umo ní ud lat si p estávku p ed 
��nální úpravou práce. Ú elem p estávky je získat zp t odstup v i práci. Tím jak student text pí e, 
dosáhne d íve nebo pozd ji tzv. provozní slepoty, to znamená, e neuvidí pravopisné chyby, nev im-
ne si klidn  chyb jící poloviny v t, která bu to vypadla z textu nebo byla p ítomna pouze v hlav  
autora. 
 Finální korekturu provád jte v papírové podob  v dob e osv tlené místnosti a bu te bru-
tální. krtejte, dopisujte, d lejte si poznámky, ideáln  tu kou jiné barvy ne  je text ti t né práce – je 
lep í kdy  to ud láte Vy ne  oponent. Práci je také dobré nechat si zkontrolovat po jazykové stránce.  
 P ed ��nálním tiskem je vhodné práci jako celek je t  jednou prokonzultovat s vedoucím 
práce. 

4.2 Nastavení textového procesoru 

4.2.1 MS Word 
Nastavení okraj  stránky se provádí v MS Word 2010 na zálo ce rozlo ení stránky, ást vzhled 
stránky, okraje. Podle preferencí se nastaví okraje na 2,5 cm, nebo se nastaví u h betu ir í okraj 3 cm 
a na vn j í okraj na 2 cm. Vlastní nastavení okraj  lze provést pomocí volby Vlastní okraje, viz obr. 
12. Na kart  rozlo ení stránky se provádí také nastavení d lení slov. Rozd lování slov je vhodné na-
stavit jako automatické – pak se o rozd lování slov bude starat Word sám, viz obr. 13. 
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Obr. 12: Nastavení okraj  stránky Obr. 13: Nastavení d lení slov 
 
Pokud chcete povolit pou ívání ligatur (slitk ) v textu, pot eba nejprve upravit nastavení Wordu 
samotného, konkrétn  v sekci up esnit, rozkliknout mo nosti rozlo ení a zde kone n  je pot eba 
zru it zákaz funkce formátování písem OpenType viz obr. 14. 
 

 
Obr. 14: Povolení mo ností OpenType písem (polo ka nesmí být za krtnuta) 
 
Následn  je pot eba provést zm nu de��nice základního písma a nastavení pou ití ligatur, viz obr. 15. 
Ligatury posta ují pouze standardní. Tato volba op t ponechá dopl ování ligatur p ímo na Wordu. 
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Obr. 15: Nastavení písma pro pou ití ligatur 
 
Upozorn ní: Ligatury fungují pouze v MS Word ve verzi 2010 nebo nov j í, pouze pro písma 
OpenType (nikoliv tedy TrueType) a soubor nesmí být otev en v re imu kompatibility! 
 
Pro formátování textu samotného pou ívejte výhradn  styly. Pro v echny styly nastavte vhodné typ 
písma: 

1) Normální – serifové písmo, velikost 12, zarovnání do bloku, ádkování 1,5, ve vlastnostech 
odstavce stylu nastavit kontrolu osamocených ádk  (prevence sirotk  a vdov). 

2) Nadpisy (maximáln  3 úrovn ) – serifové písmo nebo písmo sans serif, odpovídající velikos-
ti (minimáln  12 bp), zarovnání doleva, nastavit svázat s následujícím ve vlastnostech odstav-
ce daného stylu - nadpis by nem l být sám, pro dokument je vhodné také nastavit víceúrov-

ový seznam pro íslování jednotlivých kapitol, viz obr. 16. 
3) Styl pro Zdrojový kód – pou ití monotypového písma, velikosti 10-12 bp podle typu písma, 

zarovnání doleva 
4) Styl pro vzorce - vzorce a matematické výrazy vkládat pomocí Editoru rovnic9 (karta Vlo ení 

- Objekt - Editor rovnic). Nezapome te nastavit pravou zará ku na pravý okraj stránky, za-
rovnání ísla rovnice v ádném p ípad  neprovád jte ru n . 

 

                                                             
9 Místo Editoru Rovnic lze pou ít program MathType, který v ak není dostupný bezplatn  nebo rovnici napsat pomocí 
vestav ného editoru rovnic MS O���ce. Editor rovnic MS O���ce v ak má tendenci provád t n které automatické úpravy 
rovnic, které nemusí být pro práci ádoucí. 
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Obr. 16: Víceúrov ový seznam pro nadpisy 
 
Pokud mo no vkládejte popisky obrázk  a tabulek p ímo k obrázku nebo tabulce pomocí funkce 
vlo it titulek. Dialogové okno umo uje de��novat vlastní popisek, nap . Obr., Tab. Pokud pracuje-
te na dokumentu na n kolika r zných po íta ích, nezapome te, e nastavení pojmenování se mezi 
po íta i nep ená í - budete jej muset nade��novat znovu (viz obr. 17). 
 

 
Obr. 17: Definice titulku 
 
P ípadný seznam obrázk , tabulek nebo dal ích zájmových objekt  lze provést na kart  odkazy 
kliknutím na tla ítko vlo it seznam obrázk . Ve skute nosti tato funkce není spojena pouze s ob-
rázky, lze pomocí ní vytvo it i seznam tabulek, nebo kterýkoliv jiný seznam objekt , viz obr. 18. Se-
znam se vytvo í na základ  volby popisku zájmového objektu, pokud si tedy vytvo íte samostatné 
popisky pro obrázky, tabulky, grafy a diagramy, m ete mít automaticky generované jejich sezna-
my, práv  pomocí této funkce. 
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 Obsah je mo né (a také velmi vhodné) generovat automaticky, pokud dokument je formá-
tován správn  pomocí styl , to znamená, e v em nadpis m je p i azen styl nadpis  pat i né úrov-
n . Nástroj pro generování obsahu najdete na kart  odkazy, tla ítko obsah, viz obr. 19. 
 

 

 
Obr. 18: Vlo it seznam obrázk  Obr. 19: Generování obsahu 
 
Aktualizace obsahu se neprovádí automaticky - je nutné ji vyvolat manuáln  a to bu  tak, e se klik-
ne do obsahu a následn  se vybere Aktualizovat tabulku nebo pomocí klávesové zkratky F9. Neza-
pome te, e pokud jste p ibrali nebo odebrali n jaký nadpis, je nutné aktualizovat celou tabulku, 
nesta í aktualizovat ísla stránek. 
 

 

Klávesové zkratky 

Práci s editorem m e výrazn  zrychlit omezení práce s my í, toho lze docílit 
pou itím n kterých známých i mén  známých klávesových zkratek: 
CTRL+S ulo it CTRL+SHIFT+= horní index 
CTRL+C zkopírovat CTRL+= dolní index 
CTRL+V vlo it CTRL+F vyhledat 
CTRL+B tu né písmo CTRL+H najít a nahradit 
CTRL+I kurzíva CRTL+TAB tabulátor nap . v tab. 
CTRL+SHIFT+mezerník nezlomitelná mezera 

 

!
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Pomoc - výsledek mé práce vypadá divn  

nebo se Word z ista jasna chová nevysv tliteln , nap . text za íná na ne eka-
ném míst  apod. Existuje ance, e dokument obsahuje n které ne ádoucí tzv. 
netisknutelné znaky, které obsahují pokyny pro Word vyvolávající toto cho-
vání. 
 Zobrazování netisknutelných znak  na obrazovce m ete zapnout 
pomocí nástroje zobrazit v e na kart  dom , sekce Odstavec. Ikona nástroje 
p ipomíná ecké písmeno pí. 
 

 

4.2.2 LibreOffice Writer 
Jedním z nejlep ích, mo ná dokonce nejlep í open source textový procesor je Writer z balíku Open 
O���ce/LibreO���ce. Balík OpenO���ce pro el pom rn  bou livou historií vývoje od komer n  do-
stupného StarO���ce, k odkoupení balíku ��rmou Sun a otev ení vývoje formou open source a  po 
odkoupení ��rmy Sun ��rmou Oracle, rozep e kolem vývoje a p edání celého balíku do správy Apa-
che Foundation. Výsledkem celého procesu je to, e vývoj OpenO���ce se v posledních n kolika le-
tech prakticky zastavil. 
 Rozep e s ��rmou Oracle zp sobily, e ada ��rem a nezávislých vývojá  vyu ila otev ené 
licence OpenO���ce a vytvo ila si vlastní verzi balíku, kterou dále rozvíjeli - této verzi dali jméno Lib-
reO���ce. Správu balíku zabezpe uje nezisková organizace The Document Foundation, která organi-
zuje spole né úsilí jednotlivých programátor  apod. LibreO���ce na rozdíl od OpenO���ce prochází v 
sou asnosti velmi rychlým vývojem. 
 Textový procesor z balíku Open/LibreO���ce se nazývá Writer. P i psaní tohoto textu byl 
pou it LibreO���ce ve verzi 4. Filoso��cky Writer vychází z koncepce b ných textových procesor , 
jeho ovládání se v ak oproti MS O���ce tradi n  dr í volání funkcí pomocí menu pop ípad  panel  
nástroj  reprezentovaných sadami tla ítek. Writer se tedy nesna í implementovat ��loso��i ribonu z 
MS O���ce 2007 a nov j ích. 
 Funk n  Writer za MS O���ce zaostává. Takté  výkonnostní srovnání nevyznívá pro Writer 
nejlépe, Writer nicmén  obsahuje dostate n  bohaté portfolio nástroj , které umo uje záv re nou 
práci kvalitn  napsat. Nyní ji  k samotnému nastavení. 
 Vzhled stránky si lze nastavit pomocí Stylu stránky, dostupném v menu Formát – Stránka 
(obr. 20). Pozornost v nujte p edev ím okraj m, Writer preferuje u í okraje stránek, p ipomínám, 
e pot ebujeme bu to v echny okraje nastavit na 2,5 cm nebo nastavit horní a dolní okraj na 2,5 cm a 

zárove  okraj u h betu na 3 cm a vn j í okraj na 2 cm. 
 Nastavení styl  lze provést pomocí Styl  a formátování, které je mo né vyvolat bu to kláve-
sovou zkratkou F11 nebo pomocí menu Formát - Styly a formátování. Tipy pro p ípravu styl  na-
leznete v kapitole v nované MS Word. 
 íslování nadpis  je pot eba nastavit v menu Nástroje - íslování osnovy. Typ íslování je 
nutné nastavit pro v echny úrovn  osnovy, viz obr. 21. Pro jednotlivé styly Writer umo uje svazo-

!
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vat s textem následujícího odstavce (pro nadpisy) a samostatnou kontrolu pro sirotky a vdovy (pro 
odstavcový text), viz obr. 22. 
 

Obr. 20: Nastavení vzhledu stránky Obr. 21: Nastavení íslování nadpis  
 

 
Obr. 22: Nastavení kontroly toku textu 
 
Pomocí styl  lze takté  nastavit ádkování (na kart  odsazení a rozestupy). Podobn  jako u MS 
Word i Writer má implicitn  vypnuté d lení slov. D lení slov m ete zapnout na úrovni stylu na 
kart  tok text, za krtnutím volby automaticky v sekci D lení slov, viz obr. 22. 
 Vzorce lze sázet pomocí specializovaného nástroje pro sazbu vzorc  distribuovaného jako 
sou ást Open/LibreO���ce nazvaného Math. Práce s nástrojem Math není pro za áte níka úpln  
jednoduchá, ale výstupy jsou kvalitní a poté, co si na nástroj zvyknete, lze vzorce psát velmi rychle. 
Hlavním rozdílem proti editoru rovnic je de��nice zápisem kódu, pro který je dostupná pouze velmi 
omezená klikací pom cka. Rovnice (1), by se do nástroje zapsala následovn : 
 
x = sum from{i = 1} to{n} {k_i over n}  
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Pro efektivní sazbu je tedy nutné znát, nebo alespo  v d t, kde najdu zp sob zápisu jednotlivých 
operátor . K tomuto ú elu lze pou ít Referen ní tabulky vzorc  [24] nápov dy LibreO���ce. Nástroj 
Math lze spustit bu to samostatn  (nezávisle na Writeru) nebo z Writeru z menu Vlo it - Objekt - 
Vzorec. 
 Práce s obrázky a tabulkami je velmi podobná jako u MS Word. Obrázku se z kontextového 
menu vybere popisek. Oproti MS Word se u ivatel Writeru musí spokojit s p edp ipravenými typy 
popisk , viz obr. 23. 
 

 
Obr. 23: Popisek a práce s ním 
 
Seznam tabulek, obrázk , ale také obsah je pak mo né vlo it do textu pomocí menu Vlo it - Rejst í-
ky a tabulky - Rejst íky a tabulky. U vygenerovaných seznamu Writer neposkytuje mo nost aktuali-
zace seznamu pomocí tla ítka, aktualizaci je nutné spustit ru n  bu to z kontextového menu se-
znamu nebo klávesovou zkratkou F9. 
 

4.2.3 Ostatní tipy 
 

 

Výb r textového procesoru 

Ve skute nosti dnes u  p íli  nezále í na tom, který textový procesor p i psaní 
pou ijete (a to i takových, které v tomto textu nebyly zmín ny), proto e v t i-
nu lze s trochou cviku nastavit tak, aby jejich výstup vypadal dob e. 
 Proto pro Vás mám pouze jednu radu, svého výb ru se dr te - p i p e-
chodu mezi editory se toti  pohne formátování tak, e bez p enastavení vzhle-
du nebude výstup vypadat dob e. Tak e nejjednodu í je nep echázet! 

 

Zálohování 
Psaní práce budete v novat spousty asu, z vlastní zku enosti Vám mohu do-
poru it, abyste si u et ily ty infarktové stavy, kdy se blí í termín a pevný disk 
Va eho po íta e Vám za podivných zvuk  odep el poslu nost. V takové chvíli 
se hodí záloha 
1) zálohujte pravideln  
2) zálohujte na více míst (pevný disk, ��ash disk, cloud) 
3) m jte plán (jak data obnovíte). 

 

!
!
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Export výsledné práce do PDF 
V okam iku, kdy de��nitivn  dokon íte psaní své práce, p ijde as k tomu, abyste provedli vyexpor-
tování celé práce do PDF souboru. Tento soubor budete jednak pot ebovat odevzdat do systému 
EDISON, jednat se z PDF souboru také dob e práce tiskne. 
 Pro PDF se záv re nými pracemi existují ur itá omezení. Práce by toti  m la být dlouhodo-
b  itelná, v tom smyslu, e budou existovat nástroje, které budou schopny daný soubor p e íst. 
Mo ná Vás napadne: co je tohle za nesmysl, PDF p ece nem e být problém p e íst, bohu el tomu 
tak úpln  není. To co vnímáme jako PDF formát, standard pro zobrazování elektronických doku-
ment  ve skute nosti není standard jeden, ale celá ada standard , konkrétn  v sou asnosti Adobe 
vydal 7 velkých revizí PDF formátu (aktuáln  v1.7) a t i roz í ení pro verzi 1.7. 
 Verze PDF 1.7 je p itom standardem ISO 32 000-110 [25]. A koliv ve lo ISO 32 000 v plat-
nost u  v roce 2008, pou ití PDF ve speci��kaci 1.7 pro pot eby dlouhodobé archivace nebylo dopo-
ru ováno. ISO 19005 dlouhou dobu pro tento ú el doporu ovalo star í speci��kaci PDF 1.5 pod 
ozna ením PDF/A. Teprve revize ISO 19005 z roku 2011 [26] umo uje pro archivaci pou ití PDF 
1.7 (ozna ení PDF/A-2). 
 Krom  formát  PDF/A a PDF/A-2 existuje i formát PDF/A-3 [27], tento formát je ur en 
pro dlouhodobé archivování PDF soubor , které v sob  obsahují dal í soubory. V t ina b ných 
textových procesor  a také nástroj  pou itelných pro export do PDF (PDF Creator, PDF tiskový 
driver distribuovaný s Foxit Reader) podporují pouze PDF/A, tedy nikoliv nov j í speci��kace.  
 Z tohoto d vodu je pot eba sledovat po adavky na PDF verzi práce a p edev ím na verzi 
standardu, podle kterého se má postupovat. Jeden z mála produkt , které mají plnou podporu 
v ech speci��kací PDF je komer n  dostupný Adobe Acrobat (v poslední verzi), z voln  dostupných 
nástroj  lze doporu it PDF Creator od verze 1.7, který p idává podporu pro formát PDF/A-2 (ale 
ne A-3).  
 P i uploadu výsledného PDF souboru m jte na pam ti, e také pojmenování souboru je 
p esn  stanoveno a to následovn : 
 
FBI_číslokatedry_příjmení_osobníčíslo_X_rok_měsíc 

Kde X odpovídá typu studia: 
 R bakalá ské studium 
 T magisterské studium 
 V doktorské studium 
 
Student Jan Novák studující obor HPK , který práci odevzdává v dubnu 2013, práci pojmenuje 
následovn : 
 
FBI_050_novák_nov0001_R_2013_04 

 

                                                             
10 V sou asnosti probíhá vypo ádávání p ipomínek k speci��kaci PDF 2.0, která by m la být standardizována jako ISO 32 
000-2. 
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4.3 Zotero – management citací 
 Zotero [28] je jedním z podp rných nástroj  umo ující efektivní manipulaci s citacemi. Jeho 
funkce je trojí: 

1) poskytuje rozhraní pro záznam informací o pou itých pramenech, 
2) umo uje vkládání odkaz  na tyto prameny do textu, 
3) generuje seznam pou itých pramen  ve zvoleném cita ním formátu. 

 
Zotero je open source projekt a je dostupné pro v t inu moderních opera ních systém . Dostupné 
je ve dvojí form  a to jako roz í ení WWW prohlí e e Firefox a nebo jako standalone verze. Ob  
verze jsou si funk n  i svým vzhledem ekvivalentní. Na obr. 24 je zobrazeno základní rozhraní Zote-
ra. 
 

 
Obr. 24: Zotero GUI (provozované jako roz í ení Firefoxu) 
 
GUI Zotera má t i základní ásti. Vlevo se nachází základní knihovna (My Library), která m e 
obsahovat hierarchii slo ek. Do t chto slo ek jsou následn  vkládány jednotlivé zdroje podle pot e-
by. V prost ední ásti se nachází seznam zdroj  obsa ených v práv  otev ené slo ce a kone n  v pra-
vé ásti jsou na teny údaje o zvoleném zdroji. 
 Vkládání zdroj  je mo né provést bu to ru n , tedy manuáln  se vytvo í záznam, zvolí typ 
zdroje a vyplní jednotlivé kolonky, nebo je mo né pou ít celou adu importních mechanism . ada 
online systém  umo uje informace o publikaci exportovat do podoby itelné systémem Zotero 
nebo dokonce umo uje import jediným kliknutím z WWW prohlí e e (dostupné pro standalone 
verzi). 
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 Pro efektivní pou ití managementu citací je nutné Zotero integrovat s pou ívaným texto-
vým procesorem. V sou asnosti Zotero podporuje z textových editor  MS Word a Open/Libre 
O���ce Writer. Integrace se provádí modi��kací ablony nového dokumentu, která pak obsahuje sadu 
maker starajících se o na ítání informací z databáze Zotera a aktualizace odkaz  i seznamu pramen . 
Zotero se s textovými procesory integruje automaticky b hem instalace. Integraci lze spustit i pozd -
ji manuáln  z Preferencí - karta Cite, zálo ka Word processors. Úsp nost integrace si lze ov it vel-
mi jednodu e v textovém procesoru by se m la objevit sada nástroj  Zotera, nap . ve Wordu vypadá 
jako na obr. 25. 
 Jednotlivé ikony znamenají zleva Vlo it citaci, Editovat citaci, Vlo it seznam citací, Editovat 
seznam citací, Aktualizovat citace (provede se aktualizace odkaz  i seznamu citací podle databáze 
Zotera), Nastavení preferencí dokumentu, Odstran ní Zotero kód  (ponechá odkazy i seznam 
zdroj , ale odstraní ídící kódy Zotera, tak e zabrání aktualizacím, tato operace je nevratná). 
 

 
Obr. 25: Panel nástroj  Zotera v MS Word 
 
Pro úsp né pou ití je nutné také mít k dispozici vhodný cita ní styl, p esto e Zotero obsahuje vel-
mi rozsáhlý repozitá  cita ních styl  [29], vhodný cita ní styl pro ISO 690 v n m není. Z tohoto 
d vodu jsme pro Vás p ipravili takový styl sami, naleznete jej v modulu Moodle pro bakalá ský a 
diplomový seminá . 
 Cita ní styl je mo né si doupravit podle vlastních pot eb. Cita ní styl není nic jiného, ne  
XML soubor (s p íponou csl), který je zformátovaný podle CSL standardu [30]. Styl je mo né stáh-
nout jako soubor, následn  je pot eba jej nainstalovat do Zotera p e Preference - Cite, zálo ka Styles 
a stiknutím tla ítka plus pro p idání stylu. 
 Výb r cita ního stylu se provádí p i prvním vlo ení citace do dokumentu. Objeví se dialo-
gové okno Document Preferences, kde je mo né provést výb r stylu. Námi p ipravený styl se jmenuje 
ISO 690 1.0.1 (viz obr. 26) a stisknutím tla ítka OK. Dialogové okno umo uje volit mezi formá-
tem textových polí a zálo ek a tím, zda odkazy mají být ulo eny v dokumentu - p edvolené nastave-
ní, demonstrované na obr. 25 je naprosto dosta ující, tak e nastavení není pot eba m nit. 
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Obr. 26: Zotero - preference dokumentu 
 
Následn  je mo né vkládat citace dle pot eby. Zotero poskytuje dvojí rozhraní, moderní, které ob-
sahuje jenom jedno vyhledávací polí ko, do kterého se vepisuje ást názvu a Zotero nabízí z ulo e-
ných zdroj , nebo rozhraní klasické, které je znázorn no na obr. 27, a které umo uje procházet p i 
hledání celou hierarchii slo ek knihovny zdroj . 
 V p ípad  zájmu o pou ití klasického rozhraní je nutné provést zm nu nastavení Zotera, 
konkrétn  v preferencích, Cite a za krtnou volbu Use Classic Add Citation dialog. 
 

 
Obr. 27: Vlo ení citace - klasické rozhraní 
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V p ípad , e je najednou pot eba vlo it v t í mno ství citací, postupuje se tak, e dialog Add citati-
on se pomocí tla ítka Multiple sources p epne do re imu pro výb r více zdroj  (viz obr. 27), zdroje 
se postupn  vyberou a pak najednou potvrdí pomocí tla ítka OK. Podle pou itého cita ního stylu 
Zotero samo rozhodne, jak má vypadat formátování odkaz . 
 Vzhledem k tomu, e tvorba práce obvykle probíhá na více po íta ích a na r zných místech, 
je výhodné pou ívat cloudové schopnosti Zotera. Zotero toti  i v neplacené verzi umo uje vytvo it 
si na domácích stránkách produktu ú et a synchronizovat do n j databázi pou ívaných zdroj . Veli-
kost databáze je v bezplatné verzi sice omezená, ale pokud ve zdrojích nejsou obsa eny plné texty 
(nap . ve formátu PDF) pak je tato poskytovaná kapacita více ne  dostate ná. 
 K systému Zotero existují také alternativy a to jak komer ní tak nekomer ní. Z komer ních 
ale bezplatných lze upozornit na systém Mendeley [31], který je schopen pracovat se styly CSL jako 
Zotero, oproti n mu má ale pokro ilej í mo nosti práce s PDF soubory plných text . Králem mezi 
komer ními (a zpoplatn nými) systémy pro management citací je systém EndNote [32] spole nosti 
Thompson Reuters, jeho cena v ak není úpln  zanedbatelná. 
 
 

 
Obr. 28: P idání více zdroj  
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Kontrolní otázky 

Tentokrát zde nenaleznete kontrolní otázky a spí e úkoly . P ípomínám, e 
adu podp rných materiál  máte k dispozici na http://lms.vsb.cz v modulech 

seminá e. 
1) Vyberte si textový procesor, ve kterém budete svou záv re nou práci 

zpracovávat. 
2) Stáhn te si ablonu práce pro Vá  textový procesor. 
3) M ete provést zm ny ablony podle svých pot eb. 
4) Stáhn te a nainstalujte systém Zotero nebo Mendeley pro ma-

nagement citací. 
5) Stáhn te cita ní styl ISO 690 v poslední verzi a nainstalujte jej do zvo-

leného nástroje pro management citací. 
 
 
  

?

http://lms.vsb.cz/
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5 Průvodce státní záv re nou zkouškou 

 

Pr vodce studiem 
Práce je napsaná a odevzdaná, státní záv re ná zkou ka se blí í, co o bo e co, 
o ekává m  ubohého? 

 

as nutný ke studiu 
K prostudování kapitoly bude pot eba p ibli n  hodinu. 

 

5.1 Státní záv re ná zkouška - průb h 
Státní záv re ná zkou ka je vyvrcholením studia, práv  zde se rozhodne o tom, zda studium bylo 
úsp né a nebo ne. Státní záv re ná zkou ka se skládá ze dvou ástí: 

1) p ednesu záv r  a obhajoby práce a 
2) ústní zkou ky ze zvoleného p edm tu. 

 
Z hlediska procesu vykonání státní záv re né zkou ky se jedná o dv  zcela samostatné ásti zkou ky, 
které budou tedy hodnoceny samostatn . Pro úsp né vykonání zkou ky je nutné úsp n  vykonat 
ob  ásti zkou ky. V p ípad , e student u n které ásti neusp je, má k dispozici jeden opravný ter-
mín. Opakuje se pouze ta ást zkou ky, u které student neusp l. 
 V p ípad , e student neusp l u obhajoby práce, musí student tuto práci p epracovat a ke 
stanovenému termínu znovu odevzdat. Taková práce potom prochází op tovným posouzením 
oponenta (oponent m e, ale nemusí být stejný jako u prvního pokusu). 
 Celá zkou ka je komisionálního charakteru. leny komise jsou obvykle zástupci katedry 
garantující daný obor (studenti je obvykle znají ze studovaných p edm t ) a významní zástupci 
praxe. 
 Zkou ka probíhá tak, e jeden student je zkou en, zatímco druhý se na potítku p ipravuje. 
Zadávané okruhy otázek jsou losovány. Zkou ka samotná za íná obvykle obhajobou práce. Student 
za íná p ednesem svých záv r . P ednes by m l být stru ný, jasný, m l by být p edná en z patra a 
m l by být podpo en promítnutím prezentace. Délka by m la sm ovat p ibli n  k deseti minutám. 
Následuje tení významných pasá í posudku a p edev ím otázek, které studentovi pokládá oponent 
práce, obvykle prost ednictvím p edsedy komise.  
 Student by m l být p ipraven k zodpov zení v ech otázek oponenta, m e se ale stát, e 
nakonec u obhajoby v echny otázky nebudou polo eny (n které mohly být zodpov zeny p ímo 
p ednesem záv r  práce a v takovém p ípad , znovu zopakovat ji  vy ené nemá smysl). K otázkám 
oponenta m e mít student p ipraveny podp rné materiály, nap . slide s obrázkem apod. Student 
odpovídá pouze na otázky, které jsou mu polo eny. 
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 Poté, co student zodpoví na otázky oponenta, otevírá se diskuse nad prací - v této fázi mo-
hou klást dotazy k práci v ichni lenové komise. Otázky jsou obvykle kladeny podle toho, co bylo 
p edneseno a co lenové komise vy etli z práce samotné, kterou komise má k dispozici v pr b hu 
zkou ky. Jeliko  student p edem tyto otázky nezná, odpovídá, jak nejlépe umí. Práv  v této chvíli 
student demonstruje maximáln  svou schopnost práci obhájit. V okam iku, kdy ji  nejsou dal í 
dotazy k práci, ukon uje p edseda komise rozpravu a p echází se ke zkou ce. 
 Zkou ením p edseda pov í jednoho z len  komise, který sm uje tok verbáln  prezento-
vaných my lenek studenta ov em s tím, e dopl ující dotazy mohou klást také ostatní lenové komi-
se. Po vykonání zkou ky studenti (zkou ený a student, který se p ipravoval na potítku) opustí zku-
ební místnost a komise se radí o hodnocení. Výsledkem je ud lení známky za obhajobu a za zkou -

ku. 
 Výsledek, a  u  kladný, nebo záporný, m e p edseda komise sd lit studentovi. Je v ak po-
t eba poznamenat, e jeho povinnost to není a také, e informace obvykle je pouze zjednodu ená na 
vykonal/nevykonal s tím, e plné hodnocení se dozví v ichni studenti a  na slavnostní záv r státní 
záv re né zkou ky. 
 

 

P íli  dlouhé ekání na výsledek 

Pokud se vám p i ekání na výsledek bude zdát doba p íli  dlouhá nap . ve 
srovnání s kolegy, kte í zkou ku absolvovali p ed Vámi, v zte, e není d vod 
k panice… del í doba m e být zp sobena nutností optimalizace rozlo ení 
chlebí k  na stole apod. … kone n , lenové komise jsou také pouze lidé. 

 

5.2 Státní záv re ná zkouška - příprava 
Výhodou státní záv re né zkou ky je to, e je p edem znám její termín, pr b h a na její zna nou ást 
se lze p ipravit p edem, zejména: 

1) p íprava obhajoby, 
2) odpov di na otázky oponenta a 
3) u ení se státnicových otázek. 

 
Tento text nemá ambici Vám íkat, jak byste se m li u it, tak e v zte, e státnicové otázky jsou zná-
my p edem, a na n kterou z nich budete odpovídat, proto se u te, jak nejlépe umíte. K prvním 
dv ma oblastem je ale vhodné n které informace doplnit. 
 Pro obhajobu je pot eba zejména p ipravit prezentaci a nacvi it si p ednes toho, co chcete 
komisi íci. Nejproblemati t j í je vhodné na asování prezentace a p ednesu. Tím, e celý p ednes 
by se m l vejít do 10 min., prostor pro velké mno ství slid  není. Pro p ednes obhajoby by m lo 
posta ovat pou ití p ibli n  desíti slid  v etn  slidu úvodního a záv re ného. 
 Úvodní slide obsahuje minimáln  

 jméno a p íjmení diplomanta 
 jméno práce 
 jméno vedoucího 
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 datum 
 identi��kaci univerzity, fakulty a studovaného oboru 

 
Úvodní slide se pou ívá pro p eklenutí doby mezi skon ením zkou ení p edchozího studenta a za-
po etím obhajoby studenta následujícího. Samotné slidy p iná ející informace o práci by m ly 

 de��novat problém (co bylo e eno) - ideáln  na jednom slide 
 íci k emu se do lo - na zbývajících slidech. 

 
Sou ástí prezentace není popis teorie, na základ , které se k výsledk m do lo. Prezentace samotná by 
m la mít pouze heslovitý text dob e viditelný (velikost!), na kontrastním podkladu, tedy nikoliv 
ervené písmo o velikosti 12 bp na erném podkladu. 

 Sv j komentá  k prezentaci si p edem p ipravte a zkuste si ho na ne isto. Problém je p ede-
v ím s délkou. Pamatujte na to, e v pr b hu zkou ku na Vás dolehne stres a to se projeví i na p ed-
nesu, v t inou tak, e p ednést v e se nestíhá (co  u studenta vyvolává dal í stres a celý problém se 
je t  zhor uje). 
 Otázky oponenta jsou známy p edem. Posudek oponenta musí být k dispozici studentovi 
nejpozd ji t i pracovní dny p ed termínem státní záv re né zkou ky, velmi asto je to v ak systému 
EDISON pou ívanému na V B-TU Ostrava k dispozici d íve. Celý posudek by si student m l vy-
tisknout (pokud jej nemá v papírové podob ) a velmi podrobn  prostudovat. Pokud studentovi 
nejsou jasné n které pasá e, m e je prokonzultovat se svým vedoucím práce. Student by se m l 
p ipravit na zodpov zení v ech otázek oponenta. 
 Posudek oponenta m e slou it také jako ur itá zp tná vazba toho, jak byla práce vnímána, 
jsou toti  dv  r zné v ci, jak si student p ál, aby práce vyzn la a jak ji pochopí nezávislý tená . Tyto 
informace mu mohou pomoci p i p íprav  prezentace a sepsání toho, co by m lo b hem obhajoby 
zaznít, aby se práce studenta ukázala v nejlep ím mo ném sv tle. 
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Záv r 
Záv rem mi jako autorovi tohoto textu dovolte pop ít hodn  úsp ch  p i tvorb  Va í práce, tak a  
z výsledk  Va í práce vyplyne nejen nárok na titul, ale také a  je práce vyu itelná, a  u  v praxi nebo 
t eba dal ími studenty v posunutí ur ité e ené problematiky. 
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Příloha 1 – Srovnání vybraných serifových (patkových) písem 
Times New Roman (Stanley Morison & Victor Lardente, 1931) 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

 

EB Garamond (Claude Garamond, 1540)11 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 + ýáíéú  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 
+ ýáíéú  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 + ýáíéú  
 
Computer Modern Unicode (font CMU Serif – Donald Knutt, 1978) 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 + ýáíéú  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 
+ ýáíéú  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 + ýáíéú  
 
Georgia (Matthew Carter, 1993) 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

123456789 +ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

 
Palatino (font Palatino Linotype, Herman Zapf, 1948) 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789 

+ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

 
  

                                                             
11 Tento font je dostupný jako open source na https://bitbucket.org/georgd/eb-garamond/overview 
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Příloha 2 – Srovnání vybraných Sans Serif (bezpatkových) písem 
Arial (Robin Nicholas & Patricia Saunders, 1982) 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 

+ěščřžýáíéúů 

 
Computer Modern Unicode (font CMU Sans Serif – Donald Knutt, 1978) 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 
+ š řžýáíéúů 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 
+ š řžýáíéúů 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 
+ š řžýáíéúů 
 
Verdana (Matthew Carter, 1996) 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

123456789 +ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

123456789 +ěščřžýáíéúů 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

123456789 +ěščřžýáíéúů 
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