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Napsat odpovídající práci není jen o zvoleném tématu a odbornosti, ale také o formálních náležitostech a 

normách, kterými student stvrzuje a prokazuje, že má úroveň hodnou terciálního vzdělávání. Na co si tedy dát 

pozor? 

 

1) JAZYK 

Uvědomme si, že se jedná o vysokoškolskou, odbornou a do jisté míry vědeckou práci. Tomu by měla odpovídat jazyková 
úroveň i celkové zpracování. Také dbejme na to, aby řádky nekončili spojkou. Můžeme využít pevné mezery (ALT+0160) 
 

2) OBSAH 

Protože žijeme v 21. století a psací stoj už je historie, ulehčíme čtenáři i sobě práci a využijeme dostupných možností – 
například při vytváření obsahu. K tomu je nutné jednotlivé názvy kapitol a oddílů správně systémově označit (Styly) konkrétní 
úrovní (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.) Obsah pak vytvoříme tak, že na kartě REFERENCE vybere a některý z přednastavených 
automatických obsahů. 
 

3) ČÍSLOVÁNÍ 

Číslujeme kapitoly, ne části jako ÚVOD, ZÁVĚR nebo Seznam použité literatury. 
 

4) DÉLKA PRÁCE A FORMÁTY 

V celé práci dodržujeme jednotný styl formátování (zarovnání, fonty pro nadpisy, fonty normálního textu, řádkování atd.) 
Délka práce se počítá z čistého textu – tzv. normostrany. Tedy nepočítáme do rozsahu obsah, seznamy literatury, obrázky a 
tabulky – jen text. Nová kapitola (1. řád) vždy začíná na nové stránce. Protože práci často doplňujeme, můžeme si pomáhat 
vložením konce stránky (Vložit – stránky – konec stránky) 
 

5) ZDROJE 

Možná to pro někoho bude šok, ale v pracech tohoto typu je vlastní názor a hodnocení výhradně v částech úvod a závěr. 
V samotném textu pak každý myšlenka (i třeba sebejasnější) musí mít jasně uvedený zdroj. Informace nebo myšlenky bez 
označeného zdroje jsou považovány za spekulace a důvodem neuznání práce. 
 

6) CITACE 

Citací rozumíme přímé opsání tvrzení nebo myšlenky – naprosto doslovné a beze změny. Zpravidla do maximální délky 4 
řádků textu. Označujeme je v textu kurzívou a uvozovkami. 
 

7) PARAZFÁZE 

Parafráze jsou části textu, které vycházejí ze zdoje, ale autor práce obsaženou informaci nebo myšlenku popisuje vlastními 
slovy. Tento způsob nemá omezení v délce textu a můžeme takto například shrnout myšlenky z celé knihy (díla) na jedné 
stránce. Pozor – parafráze nesmí obsahovat věty shodné s originálem. 
 

8) NORMA 

Jak uvádět zdroje citací a parafrází v textu? Záleží, který ze dvou dostupných způsobů zvolíme. Nabízí se Harvardský systém 
nebo způsob průběžný pod čarou. Osobně doporučuji průběžný – je přehlednější a nabízí okamžitou informaci o zdroji 
informace. Označený blok textu (citace nebo parafráze) si označím kurzorem, v nabídce reference zvolím Vložit pozn. pod 
čarou. Pod čáru napíši dle normy zdroj. 

 

9) PŘÍKALDY UVEDENÍ ZDROJE 
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10) SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY 

Nezapomínejte na závěr práce vypsat všechny zdroje. V abecedním pořadí dle jména autora.  



Příklad obsahu: 

 
 
Příklad použití průběžného zdrojování pod čarou: 

 


