
Formální a grafická stránka ročníkové práce z CJL 

 

Formát papíru, písmo 

Práce je vytištěna na bílém papíře formátu A4 - tiskne se pouze na jednu stranu. 
Práce je svázána v kroužkované vazbě s fólií nebo jinou vhodnou vazbou.  
Minimální rozsah práce je 7-10 stran čistého textu /bez příloh/. 
Okraje se volí s ohledem na vazbu, která je umístěna na levé straně. Horní okraj 3 cm, dolní 
okraj 3 cm, levý okraj 3,5 cm, pravý okraj 3 cm. 
Používáme fond Calibri o velikosti písma 12, řádkování jednoduché, nebo 1,5 řádku.  
Odstavce se píší 5 úhozů /tabulátor 0,5/ zleva. 
Stránky číslujeme arabskými čísly dole uprostřed. 
Ročníkovou práci odevzdáváme ve stanoveném termínu vedoucímu práce. 

Titulní strana 

Obsahuje nejdůležitější údaje /název školy, název práce, jméno autora, jméno vedoucího 
práce, školní rok/. 
Titulní stranu nečíslujeme.  

Obsah 

Formální úprava je podobná jako u ostatních kapitol. 
Hesla obsahují názvy příslušných kapitol, podkapitol a odpovídající číslo stránky.  
Používáme desetinné třídění kapitol a podkapitol /tj. 1, 1.1, 1.1.1 atd./. 

Úvod 

Jeho účelem je seznámit čtenáře s prací a její strukturou. Autor by měl vysvětlit svou 
motivaci k výběru tématu. Měl by uvést cíle, jichž chce dosáhnout - co chce zjistit, čím chce 
obohatit téma apod. 

Stať 

Rozdělení do kapitol a podkapitol má být promyšlené. Každá kapitola se věnuje jednomu 
tématu, nebo dílčímu řešení problému. 
Text může být obohacen grafy, tabulkami, rozhovory, fotografiemi  i náčrty. 

Závěr 

Shrnuje cíle, které byly vytčeny v úvodu. Autor vysvětluje, k jakému závěru dospěl, zda se 
jeho předpoklady potvrdily. Vhodné je uvést, zda by se dalo výsledků využít v praxi.  

Seznam literatury, pramenů a internetových zdrojů 

Píšeme na samostatnou stránku. 
Hesla v seznamu jsou řazena abecedně podle příjmení autorů.  

Bibliografické údaje 

Vycházíme z citační normy ISO 690:2011, která je /včetně mnoha příkladů/ dostupná na: 
http://sites.google.com/site/novaiso690/. 
Při citaci knih by mělo být uvedeno: 
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání. 
Počet stran. ISBN. 

Přílohy 

Každá příloha je opatřena vlastním číslem /např. Příloha č. 1/. 
Přílohy se nezapočítávají do rozsahu práce.  

 

Zpracovala: Mgr. Renáta Kadlová 


