
Doporučení pro vypracování bakalářských a diplomových prací 
 

 Práci vytvořte v libovolném programu na zpracování textu (např. Word nebo TEX) a 

vytiskněte jednostranně nebo oboustranně na bílý papír formátu A4.  

 

 Používejte písmo o velikosti 12pt (12 bodů), nejlépe proporcionální patkové písmo typu 

„Times New Roman“. 

 

 Stránky číslujte na horním či dolním okraji, první stranou je titulní list. 

 

 Doporučené okraje: horní a dolní okraj 25 mm, u jednostranného tisku pravý okraj 25 

mm, levý okraj 35 mm – rezerva pro vazbu (u oboustranného se rezerva liší pro sudé a 

liché strany) 

 

 Doporučené řádkování je 1 nebo 1,5 řádku. 

 

 Text zarovnávejte do bloku, použijte funkci automatické dělení slov (případně 

\hyphenation apod. v TEX ) 

 

 Obrázky, grafy, tabulky a diagramy označte názvem a průběžně číslujte. 

 

 Vzorce a matematické vztahy by měly být číslovány pro pozdější odkazy v textu, nej-

lépe na pravé straně rovnice nebo vztahu v kulatých závorkách. 

 

 Při psaní dodržujte normu ČSN 01 6910 (typografická pravidla pro psaní dokumentů), 

dostupnou například z <http://www.obaka-havirov.cz/vos/files/dodatek_MP_ap.pdf> a 

normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (bibliografické citace dokumentů), dostupné na-

příklad z <http://www.boldis.cz/citace>, nebo využijte generátor citací: 

<http://citace.com/generator.php> 

 

 Obecné zásady a doporučení pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomo-

vých prací používané na Přírodovědecké fakultě naleznete na adrese: 

<http://sci.ujep.cz/doc/zaverecne-prace_final-11-2010.pdf> 

 

Výběr citací podle normy ČSN ISO 690 pro knihy, časopisy, di-

plomové práce a internetové články  
 

Používáme dva způsoby řazení použité literatury: 

 abecední řazení seznamu (ihned za jménem autora následuje rok vydání díla) 

MAZUR, E. 1997. Peer Instruction: A User’s Manual. Prentice Hall: 253 p. ISBN: 978-

0135654415. 

(v tomto případě není nutné v informacích o vydání znovu uvádět rok vydání; pokud autor 

vydal v jednom roce více publikací, uvádí se za rokem vydání malá písmen a-z, př. 1997a) 

 

Odkaz na literaturu ve vlastním textu práce pak bude mít tvar:  

...podle Mazura (1997)... nebo ...z literatury (Mazur 1997) vychází pouze... 

 

 číselné řazení (například podle pořadí literatury v diplomové práci) 

http://www.obaka-havirov.cz/vos/files/dodatek_MP_ap.pdf
http://www.boldis.cz/citace
http://citace.com/generator.php
http://sci.ujep.cz/doc/zaverecne-prace_final-11-2010.pdf


1. MAZUR, E. Peer Instruction: A User’s Manual. Prentice Hall: 1997. 253 p. ISBN: 978-

0135654415. 

2. KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Praha: Grada, 1998. 

291 s. ISBN 80-7169-608-0. Kapitola 12, Kaskádové styly dokumentů. s. 177-199. 

 

Odkaz na literaturu: ...podle Mazura (1)... 

 

V dalším přehledu jsou uvedena obecná pravidla pro citace z různých zdrojů bez specifik pro 

abecední nebo číselný seznam.  

 

Kniha 

PŘÍJMENÍ, Křestní jména, nebo jen první písmena. Název knihy. Místo vydání: nakladatel, 

rok vydání. Počet stran knihy. ISBN knihy. 

MAZUR, E. Peer Instruction: A User’s Manual. Prentice Hall: 1997. 253 p. ISBN: 978-

0135654415. 

 

Diplomové, rigorózní a habilitační práce 

PŘÍJMENÍ, Křestní jméno, nebo jen první písmeno. Název diplomové práce. Místo vydání: 

Univerzita, Fakulta, Katedra, rok vydání. Počet stran. Vedoucí práce.    

KONČELOVÁ, Jana. Hlasování jako okamžitá zpětná vazba ve výuce fyziky. Ústí nad Labem: 

Pedagogická fakulta, Katedra fyziky, 2010. 107 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jiří Krá-

lík, Ph.D. 

 

Časopis 
PŘÍJMENÍ, Křestní jména, nebo jen první písmena. Název článku. Název časopisu, Rok vy-

dání, ročník, číslo časopisu, článek je na stranách. ISSN časopisu. 

LASRY, N. Clickers or Flashcards: Is There Really a Difference?. The Physics Teachers, 

2008, 46, 4, pp.242-244. ISSN: 0031-921X. 

 

Internetové citace 

PŘÍJMENÍ, Křestní jména, nebo jen první písmena. Název  práce. Poslední aktualizace, Pří-

stup ke zdroji < >. Datum citace[ ]. 

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 

– Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. Poslední aktualizace 11.11 2004. Do-

stupné z: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>. [citováno 4. února 2011]. 
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BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN.ISO 690-2: Část 

2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentu. Verze 3.0. Poslední aktuali-
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2011]. 
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