
Pravidla pro formátování projektových,
závěrečných a jiných tištěných prací
studentů

1 Obecné

 Práce  bude  dodržovat  pravidla  správně  upraveného  dokumentu,  tj.  používat  styly  pro
formátování odstavců, dodržovat estetická a typografická pravidla a bude mít náležitosti uvedené
v tomto dokumentu. 

Obsah, rozsah, způsob hodnocení, datum odevzdání práce určuje zadavatel práce. 
Práci je nutno odevzdat ve stanoveném termínu zadavateli. 

2 Struktura práce

2.1 Titulní strana

• povinné, bez číslování stran, obsahuje: název práce, jméno autora, datum a název našeho
gymnázia.

2.2 Prohlášení

• povinné,  bez  číslování  stran,  obsahuje:  prohlášení,  že  práci  vykonal  student,  případně
skupina studentů, samostatně, podpis studenta, případně skupiny studentů.

2.3 Poděkování

• nepovinné,  bez  číslování  stran,  obsahuje:  poděkování  dalším osobám,  které  se  případně
podílely na tvorbě práce.

2.4 Obsah

• povinné, bez číslování stran, obsahuje: obsah generovaný textovým editorem.

2.5 Úvod

• nepovinné, s číslováním stran, obsahuje: obsahuje zadání práce, cíl práce, plánovaný postup
řešení atp.

2.6 Vlastní práce

• povinné, s číslováním stran, obsahuje: kapitoly a podkapitoly vlasní práce.

2.7 Závěr

• povinné, s číslováním stran, obsahuje: shrnutí.
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2.8 Seznam použité literatury

• povinné,  s  číslováním  stran,  obsahuje:  seznam  použité  literatury  (nejlépe  dle
www.citace.com).

2.9 Seznam obrázků, tabulek, grafů

• povinné (pokud jsou), s číslováním stran.

2.10 Přílohy

• nepovinné, bez číslování stran, číslování jednotlivých příloh (Příloha 1:…., Příloha 2:……).

3 Formát strany

3.1 Tisk

• jednostranný nebo dvoustranný, na bílý papír A4.

3.2 Písmo

• vlastní text 12 pt, patkové písmo, řádkování 1,5,
• nadpis 16pt, podnadpis 14 pt, nadpis 3. úrovně 14 pt.

3.3 Odstavec

• mezera mezi odstavci se stejnými styly 0 cm, nad nadpisem 0,25 cm, pod nadpisem 0 cm,
• odsazení 1. řádku 1,25 cm u vlastního textu, zarovnání do bloku,
• nadpisy automaticky číslované,
• nadpis hlavní kapitoly vždy na nové stránce.

3.4 Okraje

• horní a dolní 2,5 cm,
• u jednostranného tisku levý 3 cm a pravý 2 cm,
• u dvoustranného tisku levý a pravý 2,5 cm.

3.5 Číslování stran

• arabské číslice, zarovnání na střed, Úvod na straně číslo 1.

3.6 Obrázky, grafy a tabulky

• každý obrázek, tabulka a graf bude mít číslo a popisek,  na konci za Seznamem použité
literatury bude Seznam obrázků, tabulek, grafů

3.7 Seznam použité literatury

• dle normy ISO ČSN 690/2011.
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