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ÚVOD 

 
Tato příručka je určená studentům PSJG v Hradci Králové, kteří se rozhodli zúčastnit  

se soutěže „Tvořivá klávesnice“. Navazuje na propozice soutěže, které byly zveřejněny 

na webových stránkách školy. Snaží se shrnout základní informace o soutěži, obsahuje 

konkrétní témata s klíčovými body a pokyny pro vypracování soutěžního projektu. 

V případě, že čemukoliv neporozumíte v této příručce, obraťte se na vyučujícího 

(například třídního učitele), případně na vyučující předmětu ICT. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI 
 
Soutěž „Tvořivá klávesnice“ vybízí studenty, aby pomocí Microsoft Office nástrojů 

na platformě Microsoft Windows zpracovali zadané téma soutěže. Informační 

technologie zde slouží jako nástroj ke zpracování odborného projektu (odborné práce)  

i k prezentaci práce. 

 

1.1 CÍL SOUTĚŽE 
 
1. Ověřit schopnost studentů aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia 

na řešení konkrétního problému. 

2. Naučit studenty pracovat s odbornou literaturou a s dalšími zdroji informací, 

samostatně a srozumitelně je využít při řešení zadaného problému. 

3. Naučit studenty vhodným způsobem citovat zdroje informací pomocí citační normy 

ISO 690 (citace.com). 

4. Podněcovat studenty prostřednictvím řešení konkrétních projektů k odhalování  

a rozvíjení 

svých tvůrčích schopností, k samostatné tvůrčí práci. 

5. Naučit studenty prezentovat výsledky své práce s důrazem jak na formální grafickou 

úpravu, tak na verbální projev, který je u prací veřejně prezentovaných velmi důležitý. 

6. Osvojit si principy týmové práce (pokud je tým dvojčlenný). 

7. V neposlední řadě je kladen důraz (hlavně ve II. a III. kategorii) na znalost 

anglického jazyka, protože umění zpracovat a prezentovat svoji práci v cizím jazyce  

se stává v současnosti nezbytností. Proto se u každé soutěžní práce ve II. a III. kategorii 

vyžaduje krátká anotace v anglickém jazyce. 

 

1.2 PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

• Soutěž je rozdělená do tří kategorií: 

- kategorie I. (tercie, kvarta a odpovídající ročníky ZŠ) 

- kategorie II. (kvinta, sexta) 

- kategorie III. (septima, oktáva) 

• Soutěž je určena jednotlivcům (kategorie I, II i III), v kategorii I lze vytvořit  

i týmy, jejichž členové v době konání soutěže navštěvují příslušný ročník. 

- Tým má maximálně 2 členy, každý člen týmu plní svou funkci při 

řešení problému pod vedením vedoucího týmu, výsledkem práce týmu 

je zpracování společného projektu a jeho prezentace. 

• Anotace je pro II. a III. kategorii povinně dvojjazyčná (český jazyk  

a anglický jazyk). 

• Soutěžní projekt může být projektem maturitním nebo závěrečnou práci pro 

nižší gymnázium, pokud budou dodrženy požadavky vedení školy, které jsou 

kladeny na tyto práce. 

• Účastníci soutěže zvolí interního konzultanta zásadně z řad profesorů gymnázia, 

dle potřeby mohou zvolit i dalšího odborného konzultanta zvenčí (podle 

odborného zaměření svého projektu, jedná se pak o tak zvaného externího 

konzultanta). 

• Účastníci mají právo využívat konzultace v rámci projektových/konzultačních 

dnů. 
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• Obhajoba soutěžního projektu je veřejná a proběhne dle časového 

harmonogramu. 

• Vyhlášení výsledků proběhne dle časového harmonogramu. 

• Koordinátoři soutěže mají právo na základě doporučení odborné poroty vyhlásit 

v následujícím ročníku soutěže speciální kategorii pro vybrané projekty, které 

vyžadují delší pozorování a ukázaly se porotě jako dlouhodobě perspektivní. 

• Porota má právo udělit zvláštní cenu za zvlášť zdařilé zpracování projektu  

z hlediska informatiky. 

• Do soutěže se jednotlivec nebo kolektiv autorů (dvojice) může přihlásit: 

- s řešením problému - nalezení odpovědí na otázky, které si autor 

(autorka) projektu položí; potvrzení či vyvrácení hypotézy či hypotéz; 

- s návrhem technického zařízení; 

- s návrhem učební pomůcky. 

• Nejúspěšnější studenti budou své projekty a gymnázium reprezentovat  

na dalších soutěžích a konferencích. 

 

1.3 ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 
 
Doporučujeme přednostní zaměření na následující obory a jejich skupiny: 

01. Matematika a statistika 

02. Fyzika 

03. Chemie 

04. Biologie 

05. Geologie, geografie 

06. Zdravotnictví 

07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 

08. Ochrana a tvorba životního prostředí 

09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů 

12. Ekonomika a řízení 

13. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

14. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

15. Historie 

16. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory 

17. Informatika 

 

1.4 SYSTÉM HODNOCENÍ 
 
Celý projekt bude hodnocen zejména z následujících hledisek: 

• Definice problému (hypotézy, cíle projektu). 

• Návrh a realizace řešení projektu. 

• Samostatný kreativní přístup při řešení problému (např. výzkum či průzkum, 

originalita řešení, originalita výsledného zpracování výsledků). 

• Úroveň prezentace, srozumitelná demonstrace metodiky a řešení projektu, 

blízkost k nosnému tématu, schopnost řešitele odpovídat na položené otázky. 

• Úroveň vizuální prezentace soutěžního projektu (leták, brožura atp.). 

• Úroveň celé práce (splnění minimálních požadavků na vzhled a technické 

zpracování práce pomocí jednotlivých nástrojů Microsoft Office). 
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1.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 
 
Časový harmonogram je nutné dodržovat. Účastníci mají právo i povinnost v rámci 

projektových dnů předkládat svým konzultantům dílčí výsledky práce. Aktuální časový 

harmonogram naleznete na webových stránkách školy.  
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2 STUDENTSKÁ ODBORNÁ PRÁCE A VÝZKUM 
 
Soutěžní projekt je zpravidla první odbornou prací studenta. Je důležité, aby této 

charakteristice odpovídal cíl práce, její zpracování, použitá terminologie i výsledky. 

Zásadně by projekt neměl spočívat pouze v kompilaci jednoho nebo několika málo 

zdrojů. V případě, že se přesto jedná o literární rešerši nebo kompilační práci - musí 

práce vycházet z většího počtu literárních prací, z nichž alespoň některé práce jsou 

cizojazyčné. Výsledky projektu by měly vždy obsahovat (přinášet) alespoň některé 

nové informace, nové přístupy, nové závěry, nová zjištění autora atp. Každá hodnotící 

porota očekává, že projekt obsahuje vlastní názory autora a zejména výsledky 

vlastního výzkumu či studia daného problému. 

Veškeré použité prameny a literatura musí být odcitované. Jak na závěr práce, tak 

i přímo v textu (zkrácená citace) za odstavcem či větou, ze které student čerpal 

důležité informace pro jeho práci. 

 

2.1 VÝZKUM 
 
Vědecký výzkum lze považovat za systematické, kontrolované, empirické a kritické 

zkoumání hypotéz o předpokládaných vztazích mezi jevy. Výzkum může být 

kvantitativní nebo kvalitativní.  

Kvantitativně orientovaný výzkum je záměrnou systematickou činností, při které  

se empirickými metodami ověřují, verifikují, testují hypotézy o vztazích mezi jevy 

(Chráska, 2007). Často je kvantitativní výzkum nazýván také klasickým výzkumem,  

ve kterém je zkoumána objektivní realita, nezávislá na citech nebo přesvědčení 

zkoumajících nebo zkoumaných osob. Výsledky kvantitativního výzkumu lze zpracovat 

pomocí různých statistických metod.  

Kvalitativně orientovaný výzkum zdůrazňuje subjektivní aspekty jednání lidí,  

je závislý na našich citech, postojích a přesvědčeních. Kvalitativní výzkum se může 

zabývat analýzou situace, chování, vzájemných vztahů, porozuměním toho,  

co je podstatou jevů. Umožňuje získat detailnější informace o jevu. Nejpoužívanějšími 

metodami kvalitativního výzkumu jsou rozhovory a pozorování (Chráska, 2007). 

Obecně patří k nejčastějším metodám výzkumu: studium literárních zdrojů  

a formulování 

nových závěrů a souvislostí, pozorování, experimenty (pokusy) a modelování (dnes 

nejčastěji s pomocí výpočetní techniky). 

 
2.2 HLAVNÍ FÁZE VÝZKUMU 
 
S ohledem na systematičnost práce lze vědecký výzkum rozdělit na následující fáze. 

Stanovení problému (cílů práce) 

Před přihlášením (před zahájením) projektu si položte „zvědavé otázky“ – stanovte  

siproblém či problémy, které chcete řešit. Potom si vyhledejte v literatuře (popř.  

na internetu1), 

co je o problému již publikováno. Pokud to neuděláte, budete později zklamáni z toho, 

že jste řešili problémy, které byly již dávno vyřešeny. Základním zdrojem informací pro 

odborné práce je studium odborné literatury (knižní publikace, časopisy, sborníky, 

                                                           
1 Pozor na webové stránky. Pokud čerpáte z internetu, čerpejte z věrohodných, ověřených 
zdrojů. 
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encyklopedie, odborné slovníky apod.). Z internetu získáváme zejména doplňkové 

materiály (např. obrázky). 

Formulace hypotézy 

Hypotézu (hypotézy) chápeme jako zpřesnění zvoleného problému. Vždy je vhodné 

přesně 

definovat jednotlivé pojmy, kterými se výzkum bude zabývat, a to tak, aby byly 

jednoznačné, 

jednoduché, zachytitelné tj. měřitelné. Hypotézu lze definovat jako vědecký předpoklad 

k ověření určitých jevů nebo možného stavu skutečnosti, umožňuje vytyčit směr 

výzkumu. 

Můžeme ji chápat i jako prozatímní odpověď na položené výzkumné otázky  

či problémy. V rámci jednoho výzkumu lze vytyčit i více hypotéz (značí se například 

H1, H2 anebo Hypotéza 1, Hypotéza 2 a podobně). Při ověřování hypotézy lze použít 

metodu falzifikace, tj. hledat fakta, která by hypotézu zvrátila. Pokud taková fakta 

nejsou, pak lze hypotézu potvrdit. 

Při formulaci hypotézy je nutné dodržovat tzv. zlatá pravidla hypotézy: 

• hypotézu vyjadřujeme oznamovací větou; 

• hypotéza má být tvrzením o rozdílech, vztazích nebo následcích; 

• proměnné hypotézy musí byt empiricky ověřitelné, tj. musí být měřitelné 

(Chráska, 

• 2007).  

Pokud při formulaci výzkumného problému používáme tázacích vět, hypotéza  

je formulována oznamovací větou. 

Testování, verifikace, ověřování hypotézy (hypotéz) patří k hlavním aktivitám 

řešitele 

projektu. Verifikace hypotéz jsou jádrem jak kvalitativního tak i kvantitativního 

výzkumu. 

Při testování hypotézy jde o její přijmutí či odmítnutí. Doporučujeme výsledky 

testování, 

průběžné i celkové výsledky vaší práce na projektu vždy konzultovat s vedoucím práce 

nebo odborníkem z praxe. 

Formulování výsledků celého výzkumného projektu a jejich následná prezentace 

se provádí až na základě zpracování rozsáhlého souboru dat, jejich roztřídění, 

vyhodnocování a porovnávání s již známými skutečnostmi. Při zpracování 

shromážděných dat a interpretaci získaných výsledků často využíváme metod 

matematické statistiky. Závěry je třeba formulovat velmi přesně a konkrétně.  

Ze závěrů projektu musí být patrné, zda se jedná o poznatky zcela nové nebo jde pouze 

o jiné zpracování (ověření) výsledků již známých. 

 

2.3 METODA 
 
Metoda je cesta, která vede k cíli. Řešitel projektu si před zahájením práce promyslí 

přesný 

postup, který povede ke splnění cílů práce (potvrzení hypotéz). Zejména navrhne 

způsob, 

kterým se bude zpracování problému řídit, tzn. jaké metody, nástroje, techniky  

a postupy 

zvolí. K základním výzkumným metodám patří pozorování, experiment, dotazník, 

rozhovor, obsahová analýza, škálování a testování, případové studie, měření apod. 

Při zpracování metodiky nezapomeňte na statistické metody, které umožňují přesvědčit 
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porotu i posluchače o kvalitě shromážděných (vyhodnocovaných) dat. Použitá metodika 

by měla umožňovat přehledné statistické zpracování výsledků (je-li to možné). 

 
2.4 VÝZKUMNÝ VZOREK 
 
Ve výzkumu, podobně jako v běžném životě, nelze prozkoumávat všechny situace  

či jedince, 

kteří nás zajímají. Je třeba si zvolit určitý vzorek, jehož vlastnosti jsou stejné jako 

vlastnosti 

celé zkoumané skupiny. Vybraný vzorek by měl být co možná nejvíce reprezentativní. 

Např. při dotazníkovém šetření je třeba získat odpovědi nejméně čtyřiceti až jednoho sta 

respondentů. 

 

2.5 NĚKTERÉ VÝZKUMNÉ METODY PODROBNĚJI 
 
Průzkum je druh sociologického výzkumu, jedná se o zjištění názorů, preferencí, 

potřeb, zájmů respondentů. Cílem je získat stěžejní nebo alespoň výchozí informace 

např. při strategickém rozhodování, průzkumu trhu, zvýšení kvality práce apod. Provádí 

se např. pomocí dotazníku. 

Dotazník je způsob psaného řízeného rozhovoru. Umožňuje zkoumat i velký počet 

osob současně, takže v krátké době je možno získat velké množství výpovědí. Při jeho 

sestavování je třeba promyslet a přesně určit hlavní cíl dotazníkového průzkumu, 

logicky a stylisticky správně připravit konkrétní otázky. Jazyk dotazníku má být 

jednoduchý a přesný, otázky srozumitelné, jednoznačné. Před konečnou formulací 

otázek je vhodné předběžné ověření dotazníku na menším počtu osob. Při rozesílání 

dotazníku počítáme s tím, že se nám všechny dotazníky nevrátí, a proto je rozesíláme 

ve dvojnásobném počtu, než je nutno k vlastnímu zkoumání. 

Otázky v dotazníku mohou být: 

• Uzavřené - nabízejí tázanému volbu mezi dvěma či více možnými odpověďmi, 

např. určitě ano – spíše ano – spíše ne – určitě ne. 

• Otevřené - (resp. otázky s otevřeným zakončením) dávají odpovědím tázaného 

širší vztahový rámec. Mohou ukázat na důležité vztahy a souvislosti (dotyčný 

vypisuje sám odpověď na pokládanou otázku). 

• Škálové - slouží k záznamu jednotlivých vlastností posuzované osoby nebo 

posuzovaného předmětu. Obsahují posuzovací škálu (hodnotící stupnici, např. 

ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, jak moc souhlasíte s výrokem..). 

Pozor na dostatečný počet respondentů. Pro některé průzkumy stačí 40 zkoumaných 

osob. 

Pro průzkum veřejného mínění je to 1 000 - 2 000 osob. DOTAZNÍK VŽDY 

NECHTE POSOUDIT odbornému konzultantovi a vedoucímu své práce (popř. 

psychologovi) – dříve než dotazníky rozdáte respondentům. 

Pozorování je jedna ze základních vědeckých metod. Předem je stanoveno, kolik 

pozorování bude uskutečněno, a případně jsou uvedeny další podmínky pozorování 

(jako je doba, po kterou pozorování bude probíhat apod.). Je zaměřeno především  

na pravidelnost výskytu určitého jevu, na jeho kvantitativní i kvalitativní stránky. Musí 

si všímat i jevů, na něž není bezprostředně zaměřená pozornost, a které se mohou 

vyskytovat jako jevy doprovodné. Pozorování může být prováděno smyslovými orgány 

nebo pomocí přístrojů. Cílem pozorování jsou jevy a vztahy, které jsou identifikované  

a definované. 
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Rozhovor je výzkumný prostředek používaný při dotazování (ústním sdělení), spočívá 

v přímé ústní komunikaci výzkumníka s respondentem. Je zaznamenáván a pak 

analyzován z hlediska obsahu rozhovoru, chování respondentů aj. (Průcha, Walterová  

& Mareš, 2003). 

Případová studie je metoda, při níž je zkoumání podroben jednotlivý případ, např. 

malá skupina žáků, učitelů, jednotlivá třída, škola apod. Ten je detailně popsán  

a vysvětlován (Průcha, Walterová & Mareš, 2003). 

Pokus (též experiment) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo 

vyvrátit hypotézu nebo poznatek. Pokus je základem empirického rozšiřování 

vědeckého poznání. Liší se od prostého pozorování tím, že při pokusu vědec aktivně 

ovlivňuje podmínky, místo aby svůj vliv minimalizoval. Od vědeckého experimentu  

se očekává dostatečně přesný popis všech podmínek, v nichž probíhal, a přesný záznam 

všech postupů, které badatel v pokusu použil. Pokus musí být (je-li to objektivně 

možné) opakovatelný. 
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3 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO PROJEKTU 
 
Účelem následujícího textu je poskytnout studentům několik základních rad a pravidel, 

kterými by se měli při psaní soutěžních projektů řídit. 

 

3.1 OBSAH SOUTĚŽNÍHO PROJEKTU 
 
Soutěžní projekt se předkládá v tištěné (ve formátu MS Word a PDF) a digitální podobě 

na CD nebo DVD (není-li stanoveno jinak). Elektronický datový nosič (CD/DVD) bude 

opatřený vytištěným obalem s názvem práce, jménem a příjmením autora  

či autorů, ročníku autora (ů) a kategorií práce. 

Soutěžní práce má mít následující strukturu: 

1. Desky a titulní list práce, obsahují název školy, název a logo soutěže, název 

práce, jméno autora (ů), jméno konzultanta (ů), místo a datum zpracování; 

2. Čestné prohlášení autora o zveřejnění všech informačních zdrojů v seznamu 

použité literatury, případně poděkování (není povinné); 

3. Anotace – je souhrn logicky uspořádaných myšlenek, které charakterizují práci 

tak, aby si o ní mohl kdokoliv udělat rámcový přehled. Text anotace se obvykle 

umisťuje za vnitřní titulní stranu a před obsah; práce přihlášené do kategorie II.  

a III. musí obsahovat (kromě anotace v českém jazyce) také anotaci  

v angličtině. Na konci anotace se nachází tak zvaná klíčová slova. Jedná  

se o slova, které nejvíce charakterizují práci, a postačuje jich pouze 5. 

4. Obsah – přehled hlavních kapitol a podkapitol práce se stránkováním (obsah 

vložený nástrojem pro vkládání automatického obsahu ve Wordu). 

5. Vlastní text práce, tj. zejména: úvod, kde se popisuje i cíl práce, teoretická 

část práce, praktická část práce (metodika, výsledky, vyhodnocení výsledků), 

diskuse, závěr. 

6. Seznam použité literatury podle norem (ISO 690 (i dle webu www.citace.com) 

včetně úplných internetových adres použitých zdrojů, dle použité citační formy 

buď řazeno abecedně anebo číselně. 

7. Seznam všech použitých zkratek s vysvětlením významu (v případě lze 

zkratky zařadit i na začátek práce mezi anotaci a úvod práce); 

8. Přílohy (pokud jsou součástí práce, popisované velkými písmeny abecedy, tedy 

například Příloha A Obrázky; Příloha B Rozhovory; Příloha C Mapy  

a podobně). 

Veškerý text bude formátovaný dle platných požadavků! 

 
3.2 STRUKTURA SOUTĚŽNÍ PRÁCE 
 
Každá práce, která má být vážně přijata odbornou veřejností, MUSÍ splňovat 

řadu formálních náležitostí. Pouze v takovém případě může být řádně posouzena 

hodnotící porotou a autor může očekávat dobré hodnocení. 

 

3.2.1 DESKY PRÁCE A TITULNÍ LIST 
Titulní desky k práci najdete ke stažení na stránkách školy v příslušné sekci  

ke Tvořivé klávesnici. 
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3.2.2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ AUTORA 
Za titulní stránkou projektu je vždy třeba uvést prohlášení autora(ů) o zveřejnění 

všech informačních zdrojů v práci samotné a v seznamu použité literatury. 

Např.: 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a že jsem v seznamu použité 

literatury uvedl(a) všechny prameny, ze kterých jsem vycházel(a). 

Vlastnoruční podpis (modře) je třeba doplnit až po vytištění 

  ...................................................................  

V Hradci Králové dne 12. března 2014 

Jméno a příjmení autora 

Autor prohlášením potvrzuje, že NEOPISOVAL doslovně texty jiných autorů,  

že je nezcizil. Současně prohlašuje, že se dostatečně podrobně seznámil s klíčovými 

(důležitými) myšlenkami závěrů výzkumu jiných autorů, kteří se zabývali stejnou nebo 

podobnou problematikou a že všechny převzaté informace řádně cituje podle platných 

zákonů a norem (Zákon č.121/2000, ČSN 01 6910, ČSN ISO 690). 

 

3.2.3 PODĚKOVÁNÍ 
Poděkování nemusí být uvedeno, ale je to vhodné, např.: 

Poděkování 

Děkuji všem lidem, kteří přispěli radou nebo pomocí k úspěšnému ukončení této práce. 

Jmenovitě bych velmi rád/a poděkoval/a svým rodičům za každodenní podporu  

a pomoc. Dále děkuji vedoucímu práce RNDr. Michalu Hruškovi a vedoucímu katedry 

biologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze Doc. Aleši Novákovi Ph.D. – za poskytnutí 

cenných informací a možnost pracovat v laboratořích katedry biologie ve Viničné ulici 

v Praze. 

V Hradci Králové dne 12. března 2014 

Jméno autora (autorky) práce 

 

3.2.4 ANOTACE V ČESKÉM A V ANGLICKÉM JAZYCE 
Z anotace musí čtenář pochopit o čem práce je, co bylo sledováno, jaké hlavní 

výsledky byly zjištěny a jak mohou být využity. Anotace v českém jazyce nesmí být 

delší než 200 slov nebo 20 řádků, ideální je anotace na 10 řádků. Počet klíčových 

slov je doporučený a činí 3 až 7, ideální je 5 klíčových slov, jednoslovných nebo  

i víceslovných termínů. Anotace představuje podstatné jádro práce formou stručné 

informace, která umožňuje přehlednou a ucelenou orientaci v zaměření a zpracování 

tématu. Obsahuje tedy zejména: vymezení problému, předmět, cíle práce, rozsah 

zkoumání, užité metody a postupy, techniky, materiál, nejdůležitější zjištění, 

výsledky a jejich zhodnocení. 

Pozn.: Pro II. a III. kategorii je povinné uvedení anotace v českém a současně  

i v anglickém jazyce. 

Anotace obsahuje také citaci vlastní práce. 

Příklad anotace v českém jazyce: 

Anotace 

NOVÁK, J. Biomonitoring výskytu řas a sinic ve vodní nádrži Rozpuk. Hradec Králové, 

2013. Práce soutěže Tvořivá klávesnice na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu  

v Hradci Králové. Vedoucí práce Michal Hruška. 74 s. 

Práce Biomonitoring výskytu řas a sinic ve vodní nádrži Rozpuk se zabývá výskytem řas 

a sinic ve vodní nádrži Rozpuk u České Skalice v Královéhradeckém kraji. V práci jsou 

statisticky vyhodnoceny výsledky pravidelného dvouletého sledování četnosti výskytu 
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řas a sinic v obou polovinách nádrže. K hlavním závěrům velmi přesných laboratorních 

rozborů kvality vody patří zjištění, že v horní nádrži je v průběhu roku zastoupení řas  

a sinic více než trojnásobné ve srovnání s dolní nádrží. Počet dní se zhoršenou kvalitou 

vody byl v roce 2011 celkem 61 v horní nádrži. V dolní nádrži to bylo pouze 18 dní. 

Nejhorší kvalita vody byla zaznamenána v obou letech ve druhé polovině července. 

Praktickým výstupem práce je orientační kalendář s vyznačeným obdobím vysoké 

hustoty sinic v nádrži, kterou mohou využít turisté při plánování dovolených nebo 

rybáři při plánování rybochovných opatření. 

Klíčová slova: biomonitoring, řasa, sinice, vodní nádrž, Rozpuk 

 

Poznámky k anglické anotaci: 

V části Annotation musí být uveden alespoň volný překlad českého textu anotace  

z předcházející stránky. Konkrétní data a závěry práce MUSÍ být zachovány shodně 

jako v české verzi. Anotace v anglickém jazyce nesmí být delší než 250 slov.  

 

Annotation 

NOVÁK, J. Biomonitoring of algae and cyanobacteria in a water reservoir Rozpuk. 

Hradec Králové, 2014. Thesis competition Tvořivá klávesnice at First Private Language 

Grammar School of Hradec Králové. Thesis Supervisor Michal Hruška. 74 s. 

Zde uveďte překlad českého textu vaší anotace 

Keywords: biomonitoring, algae, cyanobacteria, water reservoir 

 

 

3.2.5 OBSAH 
V části práce nadepsané Obsah musí být uvedeny názvy všech hlavních kapitol  

a podkapitol práce s uvedením přesného čísla stránek. Vše by mělo být graficky 

přehledně uspořádáno i do více úrovní, které jsou ale maximálně TŘI. Za poslední 

číslicí nepíšeme tečku, tj. „3.1.2.“ je chybně a má být „3.1.2“ – bez tečky za dvojkou 

(s tečkou by se četla 1. jako první kapitola, ovšem my ve vědecké práci čteme kapitola 

jedna, tedy kapitola 1 (viz číslování kapitol v této práci!) 

Obsah můžeme tvořit třemi způsoby: 

• Nejvhodnější je automatické vytvoření obsahu přímo ve Wordu. 

• Druhou možností je napsání názvů kapitol a čísel stránek do TABULKY 

(tabulku obsahu vyplňte až těsně před vytištěním - až budete mít celou práci 

hotovou, čísla stránek uvedená v obsahu musí odpovídat skutečným stránkám  

v práci) 

• Třetí možností je využít tabulátory. 

 

3.2.6 VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
Vlastní text práce se obvykle věcně i formálně dělí zhruba na tyto části, které jsou 

podrobněji rozvedeny na dalších stránkách (všimněte si, že kapitoly Úvod, Teoretická 

část, Praktická část, Diskuse, Závěr, přehled použité literatury a Přílohy práce 

NEJSOU ČÍSLOVANÉ!): 

 

Úvod a cíl práce 

Teoretická část práce 

1 Název kapitoly 

1.1 Podnázev kapitoly 

1.1.1 Nejmenší název kapitoly 

Praktická část práce 
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2 Název kapitoly 

2.1 Podnázev kapitoly 

2.1.1 Nejmenší název kapitoly 

2.2 Metodika 

2.3 Výsledky 

2.4 Vyhodnocení výsledků 

Diskuse 

Závěr 

Přehled použité literatury 

Přílohy práce 

 

Celý text je psaný černou barvou! Můžete použít jinou barvu například na nápisy 

a podnadpisy, ale vše musí ladit! Stejnou barvou pak budou popsány i čísla  

a popisky u obrázků, tabulek, grafů!  

Hlavní kapitoly (velké kapitoly s číslem 1, 2, 3..Začínají na nové stránce. 

Podkapitoly (1.2, 2.1, … a ještě další podkapitoly (1.1.2, 2.1.1,… začínají na stejné 

stránce, jako předchozí kapitoly). 

A) Úvod – zde se přesně vymezí problémy (cíle práce, hypotézy), kterými se práce 

zabývá. Autor vysvětlí důvody, proč práci zpracoval; k čemu má práce sloužit; kdo  

už v této oblasti pracuje nebo pracoval atp. Pozor: Úvod se nečísluje! 

V kapitole Úvod tedy uveďte zejména: 

• proč jste si zvolili danou práci (jaké máte motivy k jejímu zpracování) 

• jaké jsou cíle vaší práce: A) TEORETICKÉ CÍLE, B) PRAKTICKÉ CÍLE; 

popř. i jiné např. emiprické – zkušenostní 

• jaké metody jste použili k tomu, abyste splnili cíle práce, které jste si stanovili 

• (v této podkapitole pište pouze stručně – vše je třeba dále přesně popsat 

v kapitole Metodika) 

• s kým jste na projektu spolupracovali: např. s organizacemi, institucemi, 

firmami, známými osobami a rodiči. Uveďte, kdo vám přispěl radou či pomocí 

se získáváním informací a podkladů pro vaši praktickou část práce; kde by 

mohly být její výsledky využity; jaká je např. jeho společenská, vědecká, 

biologická, lidská aj. důležitost (hodnota) vaší práce aj. 

B) Teoretická část práce – stručný přehled dosavadních poznatků v dané oblasti, 

teoretická východiska aj. 

V této části práce je třeba napsat v několika podkapitolách – co je již o dané 

problematice známo. Např. lze číslovat takto: 

1 

1.1 … 

1.2 … 

1.3 … 

1.3.1 … 

1.3.2 … 

1.3.3 … 

1.4 … 

V teoretické části práce autor PROKAZUJE, že se dostatečně přesně seznámil  

se současnou úrovní poznatků, které se týkají obsahu, metodiky a výsledků jeho 

projektu. 

V teoretické části práce se jedná zejména o literární rešerše, které MUSÍ být přesně 

citovány podle norem. 
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C) Praktická část práce 

a) Metodika - popisuje stručně, přehledně a výstižně postup práce, techniku, použité 

materiály a soubory. Uvádí se v ní soubory zkoumaných jedinců či objektů nebo četnost 

literárních pramenů atp. Lze uvést použité přístroje, jejich značky a výrobce. Autor  

či autorka mohou znovu připomenout cíle práce, ale zejména je třeba přesně a podrobně 

popsat - CO PŘESNĚ BYLO ZKOUMÁNO (STUDOVÁNO) a JAKÝMI 

METODAMI byly plněny stanované cíle práce, např.: 

• která pracoviště (která místa) jste navštívili s cílem získání informací pro 

zpracování svých vlastních výsledků; 

• jakým způsobem jste vyhledávali (získávali) data potřebná pro vaši práci; 

• kde a jak často jste měřili, studovali, pozorovali…; 

• jaké jste používali pomůcky; jaký materiál, publikace, mapy, preparáty, sbírky, 

herbářové a jiné položky, software atp. jste používali; 

• jak a s kým jste připravovali dotazníky, jak dotazník vypadal (je dobré zařadit 

kopii prázdného nevyplněného dotazníku do příloh práce), komu jste dotazník 

zadali – kolik respondentů vám na dotazník odpovědělo; kolik dotazníků bylo 

zpracováno, kdo je vyhodnocoval, jaký by postup při vyhodnocování dotazníků 

atp. 

Připomínáme, že dotazník je pouze jednou z možností získávání dat. Obecně 

k výzkumným metodám patří: 

• pozorování 

• pokus (= experiment) 

• modelování 

• dotazník 

• rozhovor 

• testování aj. 

Zdůrazňujeme, že je třeba PODROBNĚ POPSAT VŠE – CO JSTE DĚLALI, JAKÝM 

způsobem jste postupovali… Kromě toho v metodice uvádíme také typy zařízení, 

nástrojů, přístrojů, počítačů a software…, dále uvádíme všechny zdroje informací 

(včetně ústních sdělení odborníků, knihoven aj.). Uvedeme vše, co jsme potřebovali  

a použili v průběhu řešení svého projektu. 

Pozn.: Informace netextové povahy (které často zařazujeme do projektů) jsou zejména: 

obrázky, tabulky, grafy. 

Každý obrázek, tabulka i graf musí být řádně označen a popsán. Označení tabulky 

píšeme NAD tabulku, obrázky (grafy) označujeme POD obrázkem (grafem). 

Číslujeme samostatně obrázky, grafy i tabulky. Tzn. každý obrázek musí mít číslo, název 

a citaci zdroje, např.: 

Obr. č. 1: Vodní nádrž znečištěná sinicemi (Novák, 1991). V případě, že obrázek 

pochází z archivu autora dané práce, do závorky můžeme napsat (Autor, 2015) nebo 

(Zdroj: Autor, 2015) případně (Autor práce, 2015). Odkážeme tak na samotného 

tvůrce práce. Není to ale vyloženě nutné. Nutné je citace uvádět, pokud daný 

text/zdroj/obrázek .. nepochází přímo od studenta! 

Obrázky, tabulky i grafy mají být číslovány samostatně od čísla 1. 

Zjištěné informace sumarizujte buď do tabulek - NEBO do grafů (tzn. nezařazujeme 

stejná data do obojího). 

b) Výsledky - obsahují to, co bylo zjištěno, vyzkoumáno, prověřeno – zatím bez 

hodnotícího kritéria. Získaná (shromážděná) fakta se tlumočí buď věcně větami nebo 

tabulkami, zvýrazní grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem aj. Data mají být 

stručná, jasně srozumitelná, bez úvah a komentářů. Zejména je třeba uvést, jaké 

výsledky byly shromážděny VLASTNÍ prací. V této podkapitole není třeba nic počítat  
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a vyhodnocovat, ale je třeba zcela přesně a konkrétně uvést, co bylo při výzkumu 

SKUTEČNĚ NAMĚŘENO (zjištěno, pozorováno, vytvořeno, …). Je doporučeno 

zpracovat (uspořádat) získané údaje do přehledného textu, vytvořit VLASTNÍ tabulky, 

grafy a obrázky (soubory fotografií, dokumentů, testů…). Nezapomenout vše řádně 

očíslovat, pojmenovat a popsat! 

c) Vyhodnocení výsledků – v případě, že práce obsahuje skutečný vlastní výzkum, 

např. biologická pozorování nebo rozsáhlejší materiál, je třeba data uvedená  

v podkapitole výsledky vyhodnotit a sumarizovat v závěru podkapitoly Výsledky nebo 

lépe v samostatné kapitole Vyhodnocení výsledků (např. aritmetické aj. průměry, 

statistické zpracování, shrnující komentář, zobecňování…) 

d) Diskuse 

Autor/ka projektu v diskusi zhodnotí vše vyzkoumané, a to s příslušným komentářem. 

V diskusi nešetřete místem a uveďte vše, co považujete za důležité, nové, odlišné  

od dosud známého. Zhodnoťte, co jste vyzkoumali. Uveďte, jaký má vaše práce význam 

a jaké jsou možnosti pro realizaci výsledků práce v praxi (jaký je přínos práce). 

V diskusi se může i popsat, co by se v práci jinak dalo udělat, jak by bylo možné  

ve výzkumu dále pokračovat. Co se nepodařilo. Diskuse je část, kde autor/ka může 

popsat vlastní objektivní kritiku práce. 

Pozor: Diskuse se nečísluje! 

Výsledky, které autor práce zjistí, v diskusi porovnává (= „prodiskutuje“): 

• s vlastními cíli práce, které uvedl (definoval) v úvodu celé práce 

Z úvodního textu diskuse by mělo být zřejmé, zda autor splnil cíle, které  

si stanovil v úvodu svého projektu (práce) - nebo mu byly stanoveny vedoucím 

práce. Autor současně uvede, jaké výzkumné práce udělal navíc (co studoval, 

co analyzoval, co hodnotil, co počítal), popř. uvede a vysvětlí, proč některé  

z cílů práce nebylo možné splnit. Dále posoudí pravdivost nebo nepravdivost 

svých úvodních hypotéz. 

• s pracemi jiných autorů 

Zejména je třeba uvést, zda se zjištěné výsledky výzkumu autora práce shodují 

nebo neshodují se závěry výzkumů jiných autorů, které citoval v teoretické 

části své práce. Současně autor práce zvýrazní, které výsledky jsou zcela nové 

(pokud takové výsledky existují). 

V závěru diskuse je možné uvést: 

• polemiku o tom, jaká jsou omezení (meze) práce, co práce řešila a co nemohla 

řešit (vyřešit) 

• zatím stále nevyřešené otázky, možnosti dalšího zkoumání, návrhy možného 

dalšího výzkumu 

• (bádání) praktické důsledky vlastních zjištění, např. možnosti praktické 

využitelnosti zjištěných závěrů a výsledků.  

E) Závěr – v závěru autor uvádí konkrétní vlastní výsledky celé své práce. Zdůrazní 

význam a realizační možnosti výsledků. Pozor: Závěr se nečísluje! 

V kapitole Závěr autor práce uvede a přesně definuje (uvede bez zbytečných 

komentářů, úvah, hypotéz a nejasností) hlavní vlastní zjištěné KONKRÉTNÍ 

výsledky celé své práce. 

G) Přehled použité literatury – všechny použité materiály je třeba citovat v souladu 

s platnými normami (zejména ISO 690). 

Následuje modelový příklad citování zdrojů a příklady citování některých 

pramenů: 

Máme např. v rukou knihu autora profesora Doc. RNDr. Jiřího Nováka CSc.  

s názvem Plankton našich vod, kterou vydalo nakladatelství Academia v roce 1991. 
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V této knize se nám zalíbí myšlenka, že sinice nejsou rostliny, ale jedná  

se o fotosyntetizující bakterie – a tuto myšlenku chceme použít v teoretické části 

práce. V takovém případě přepíšeme SVÝMI SLOVY (tj. parafrázujeme) 

myšlenku knihy do své práce, tzn. NEOPISUJEME JI DOSLOVNĚ, a citujeme  

ji jedním ze tří následujících způsobů tak, aby náš celý text v teoretické části práce 

(do kterého citaci zařazujeme) zůstal čtivý a věty na sebe plynule navazovaly: 

1. možnost: Novák (1991) uvádí, že sinice jsou fotosyntetizující bakterie, které již 

dnes neřadíme mezi rostliny. 

2. možnost: Sinice neřadíme mezi rostliny, ale podle nových poznatků patří mezi 

fotosyntetizující bakterie (Novák, 1991). 

3. možnost se týká doslovného opsání definice, pokud si myslíme, že přesnější 

definici sami nevymyslíme. Tuto možnost ale používáme velmi omezeně – jen 

pouze několik vět v celé své vlastní práci: 

Novák (1991, s. 15) uvádí přesnou definici sinic: „Sinice nejsou rostliny, ale jedná  

se o fotosyntetizující bakterie.“ 

Pozn.: V posledním třetím případě je věta doslovně opsána z cizí práce.  

Je v uvozovkách jako přímá řeč a ještě je uvedena kurzívou. Všimněte si také,  

že citace autora je v závorce a je k němu uvedený rok a číslo stránky. Tomu se říká 

tak zvaně zkrácená citace2. Dodržujte ji. Cokoliv, co nemáte z vlastní hlavy, MUSÍTE 

ODCITOVAT! Zkrácenou citaci lze použít i na internetovou stránku. Do závorky  

se pak uvádí název webu.  

Například budeme citovat text ze stránek Novinky.cz o Nečasové, která byla zproštěna 

viny. Do závorky nenapíšeme název článku, ale celého webu, tedy například 

(Novinky.cz, 2015). Rok uvedený v závorce se týká roku, kdy byla naposledy 

provedena revize webu nebo roku, kdy vyšel daný text/článek. V případě, že má ale 

článek známého autora, napíšeme místo názvu webu autora, například tedy (Novák, 

2015). CELÁ PŘESNÁ CITACE DÍLA POTÉ MUSÍ BÝT UVEDENA  

V SEZNAMU POUŽITÉ LITERATURY na konci vaší práce. A to i celá přesná 

citace webových stránek (článku z webových stránek) včetně autora článku či 

stránky, pakliže je znám a roku zveřejnění či poslední revize citovaného webu. 

Citace uvádějte v přehledu literatury ABECEDNĚ podle příjmení autorů (bez 

akademických aj. titulů), popř. podle pořadí, v jakém následují citace v textu.  

Pro náš modelový příklad by citace mohla vypadat např. takto: 

NOVÁK, J.: Plankton našich vod. 1. vyd. Academia, Praha 1991, 74 s. ISBN 80-

7634-197-4. 

Pozn.: Existují i jiné způsoby citování, např. lze díla průběžně číslovat (tzn. do textu 

vkládáme pouze číslo citovaného materiál, popř. Lze uvádět i citace pod čarou  

na konkrétní stránce (viz citační normy ISO 690 dostupné na internetu). 

Důležitá poznámka: Uvedení myšlenky někoho jiného do vlastní odborné práce  

(do odborného projektu) bez citování autora a názvu publikace je trestné (autorský 

zákon). Větší množství citací a odkazů na literaturu prokazuje, že student věnoval 

celkové přípravě a finálnímu zpracování práce velké úsilí, ale NENÍ možné citovat 

cizí práce bez uvádění citovaného textu do teoretické části své práce, tzn. - pokud  

v teoretické části práce citujeme např. 12 odborných publikací, není možné jich  

v přehledu literatury uvádět 13 a víc. CITUJEME JEN TO, CO JSME REÁLNĚ 

V TEXTU POUŽILI. A naopak citujeme VŽDY to, co jsme v textu použili. 

Vzory citací internetových zdrojů (pro snadnější práci lze využít pro vytváření citací 

portál citace.com): 

                                                           
2 Číslo stránky přidáte tehdy, když se jedná o přímou řeč. Jinak stačí Autor, rok vydání. 
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CARROLL, Lewis, Alece`s adventures in Wonderland [on-line]. Texinfo ed.2.1. 

Dortmund, Germany: WindSpiel, 1994 (citace list., 10., 1997). Přístup z Internetu: 

URL: http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html 

ČERNÁ, A., TOŠOVSKÁ, E., ČETKOVSKÝ, P. Economic transformation and the 

enviroment. In CERGE-EI Working paper: No. 57, [on-line], Praha: CERGE EI, 1994 

(citace prosinec, 5., 1997 ). Přístup z Internetu: URL: www.cerge.cuni.cz/wp/wp.htm 

Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [on-line]. Praha> Ikaros, 1997  

[Cit.1.4.1999. Dostupné z URL: http://ikaros.ff.cuni.cz 

Naprosto stejným způsobem zapíšeme i jakýkoliv systém, např. specializovanou 

vyhledávací službu, specializovanou knihovnu. Specifikujeme však, že se jedná  

o online databázi, a zapíšeme vždy URL hlavní nebo příslušné stránky.  

 

Přílohy práce 

Přílohy práce NEJSOU povinnou součástí práce, ale pokud existují, platí  

pro ně zejména následující: 

• Přílohy tvoří samostatné součásti práce. Jednotlivé soubory (části) příloh jsou 

označené písmeny abecedy, např.: Příloha A – mapová dokumentace, Příloha B 

– použité dotazníky, Příloha C – fotodokumentace projektu, atd. 

• Do příloh je možné umístit např. rozsáhlejší soubory obrázků, grafů a tabulek – 

a všechny další materiály, které nemohly být zařazeny v textové části práce, 

protože by narušovaly souvislost (kontinuitu) textové části práce. 

• Přílohy jsou uvedeny také v obsahu práce, ale mají samostatné stránkování. 

• Za přílohy jsou považovány i nosiče informací, např. CD, DVD aj. 

 

3.2.7 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY K FORMÁLNÍ ÚPRAVĚ CELÉ PRÁCE 
Formální úprava textu soutěžního projektu a anotace se řídí pravidly, které 

odpovídají základním dvěma normám: 

1. Úprava písemností zpracovaných textovými editory (ČSN 01 6910). 

2. Norma upravující bibliografické citace (ČSN ISO 690 Dokumentace. 

Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura). 

Doporučený rozsah soutěžního projektu je 20 – 30 stran textu (od kapitoly úvod – bez 

příloh, bez literatury (tj. od kapitoly Úvod po kapitolu Závěr). Poznámka: Pro 20 

stránek to je minimálně cca 36 000 znaků i s mezerami mezi slovy. Kategorie I 

odevzdává minimálně 20 stránek textu, Kategorie II a III odevzdává minimálně  

30 stránek textu. 

V případě VLASTNÍHO VÝZKUMU může být rozsah i větší (např. 50 stránek). 

Smyslem studentských odborných projektů ale v žádném případě NENÍ OPISOVÁNÍ 

UČEBNIC, VĚDECKÝCH STUDIÍ JINÝCH AUTORŮ, INTERNETOVÝCH 

STRÁNEK atp.  

Autor práce MUSÍ zajistit kontrolu pravopisu vlastní práce před jejím 

odevzdáním (doporučujeme nechat práci přečíst např. rodičům nebo příteli  

či přítelkyni). Práce nesmí obsahovat více než nepatrné množství pravopisných 

chyb a stylistických nepřesností (nejlepší možností je, že vaše práce nebude obsahovat 

žádné pravopisné chyby). 

Text práce je třeba vytisknout na bílé listy formátu A4, tj. 210 x 297 mm (nejlépe 

jednostranně). 

Doporučované okraje jsou: nahoře: 2, 5 cm, dole nejméně: 2, 5 cm, vlevo: 3, 5 cm, 

vpravo: 2, 5 cm. Poznámka: Okraje 3,5 cm vlevo jsou z důvodu svazování práce. 

Písmo textu: stojaté, velikost 12, obyčejné, Times New Roman 
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Písmo nápisů kapitol: Ne více než TŘI druhy velikostí písma v celé práci (tj. pro 

nadpisy kapitol a podkapitol je vhodné volit větší písmo než 12). Nadpisy a poznámky 

pod čarou lze psát fontem Arial (nebo jiným bezpatkovým fontem).  

Text těla práce musí být ale psaný fontem Times New Roman (patkový font).  

Pro zvýraznění vybraných slov nebo částí textu je možné použít písma tučného, 

kurzívu, uvozovky. Žádný text v práci NEBUDE PODTRŽENÝ. Hyperlinky 

v citacích NEBUDOU PODTRŽENÉ! 

Písmo nápisů kapitol lze zvýraznit velkými písmeny, tučným tiskem, velikostí nebo 

druhem písma. Nadpisy větších částí textu se od předcházejícího textu oddělují dvěma 

prázdnými řádky nebo mezerou za odstavcem 12 pt, od následujícího textu jedním 

prázdným řádkem nebo mezerou za odstavcem 6 pt. 

Řádkování: 1, 5 řádku, první řádek odstavce je možné (ale není nutné) odsadit o 1,2 

(1,25) cm (v položce Speciální odsazení). Případně při odsazení nového odstavce použít 

klávesu Tabulátor. Mezi jednotlivými větami jednoho odstavce (tj. mezi tečkou jedné 

věty a počátečním písmenem následující věty) vždy uděláme 1 mezeru. Mezeru 

uděláme též za každou čárkou mezi slovy ve větě. Naopak při uvádění textu  

v závorkách se mezi závorkami a vnitřním textem mezera nedělá. Mezery je možné 

dělat i mezi jednotlivými odstavci v textu, v tomto případě u nových odstavců pak 

neodsazujeme první řádek. 

Tip: V nabídce „Tok textu“ bývá vhodné zapnout tzv. „kontrolu osamocených řádků“, 

čímž zabezpečíme, aby žádná stránka nezačínala ani nekončila odtrženým samotným 

řádkem odstavce z předchozí či následující strany. 

Zarovnávání textu: do bloku 

Číslování: Číslujeme od čísla 1 od nápisů. Teoretická část, Praktická část, Úvod, 

Diskuse, Závěr, Prameny a literatura, Seznam zkratek a Přílohy čísla neobsahují! 

 

V daném termínu (konkrétní termíny - viz www stránky PSJG-HK platné  

pro daný školní 

rok) je třeba odevzdat: 

• dvě vytištěné práce (originál by měl být barevný – pokud obsahuje 

barevné obrázky; kopie může být černobílá), které mají pevně spojené 

listy, např. kroužkovou vazbou 

• CD nebo DVD s celou prací včetně příloh v elektronické formě, 

nezapomeňte vytisknout přebal k CD/DVD! Práci odevzdáte ve dvou 

formátech, tj. ve Wordu a PDF! 

Pozn.: Odevzdanou písemnou část práce již nelze měnit. Prezentaci PowerPoint 

vytváříte a případně i upravujete až do dne obhajoby. Prezentace musí rovněž splňovat 

předem daná pravidla tvorby počítačových prezentací!  

 

3.2.8 ZÁHLAVÍ, ZÁPATÍ A ČÍSLOVÁNÍ STRAN 
Použitím záhlaví můžeme jednoduchým způsobem výrazně zlepšit optický vzhled 

práce. Do záhlaví je možné uvést aktuální název kapitoly pro danou stránku, čímž 

zejména u rozsáhlejších prací přispějeme k větší přehlednosti a lepší orientaci čtenáře. 

Podrobnější uvádění názvů jednotlivých podkapitol v záhlaví či zápatí však již nebývá 

vhodné. Při uvedení jakéhokoliv textu v záhlaví či zápatí (vyjma samotného číslování 

stránek) je vhodné oddělit tento text od textu práce tenkou plnou čarou přes celou šířku 

strany (např. formou dolního ohraničení textu v záhlaví) 

Stránky se průběžně číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí stránky, a to: 
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doprostřed strany (v případě, že neuvádíme žádný text v záhlaví či zápatí),  

k vnějšímu tj. pravému okraji strany (v případě uvedení textu v záhlaví). V tomto 

případě píšeme text záhlaví od vnitřního (levého) okraje strany. 

 

Číslování stránek začíná od kapitoly Úvod, ne dříve a ne později! Číslujeme  

od konkrétního čísla kapitoly Úvod (tj. pokud se kapitola nachází na 6. stránce, 

číslujeme od čísla 6). 

 

Tip: Text záhlaví je možné psát jiným typem písma, bezpatkovým (Arial) a menší 

velikostí písma (10 či 11) než běžný text práce. 

 

3.2.9 ČLENĚNÍ TEXTU 
Názvy kapitol a podkapitol práce píšeme od levého okraje. Doporučujeme používat 

desetinné třídění, tj. pomocí arabských číslic oddělovaných tečkami (za poslední číslicí 

se tečka nepíše). 

 

Tip: Zřejmě nejjednodušší je používat pro názvy kapitol a podkapitol odpovídající styly 

odstavce s vhodně definovaným typem a velikostí písma a použitím víceúrovňového 

číslování (např. Heading 1, Heading 2 atd.). Díky stylům odstavce se vám pak 

jednodušeji vygeneruje i obsah. Proto si styly nadefinujte hned na začátku a průběžně 

 je používejte. 

 

Nové kapitoly píšeme u rozsáhlejších prací obvykle na novou stránku. Podkapitoly 

zařazujeme v textu průběžně, přičemž je vhodné zařadit mezi název podkapitoly  

a předchozí text jistou mezeru (6 až 12 pt – uvedeme ji při definování stylu odstavce 

jednotlivých podkapitol). 

Při definování stylu odstavce podkapitol neopomeneme zapnout „kontrolu 

osamocených řádků“ v nabídce ‘Tok textu‘. 

Tabulky, grafy, obrázky a schémata uvádíme buď zařazené průběžně v textu (pokud  

se k textu přímo vztahují), nebo na konci práce v příloze. Průběžně uvádíme  

ty tabulky, grafy apod., které mají úzkou souvislost s textem; do přílohy zařazujeme 

obvykle ty, které jsou rozsáhlejší a rušily by souvislý výklad textu, nebo ty, které mají 

doprovodný či doplňující charakter. Obrázky, grafy, schémata apod. obvykle 

označujeme souhrnným názvem Obrázek (zkráceně Obr.), pro tabulky ponecháváme 

označení Tabulka (zkráceně Tab.), pro gram využíváme slovo Graf (bez zkratky).  

U každé tabulky a obrázku musí být uveden název s uvedením pořadí, ve kterém  

je tato tabulka nebo obrázek zařazen v textu. Nezapomeňte tedy číslovat tabulky, 

grafy i obrázky!  

• Obrázky číslujeme a popisujeme pod obrázkem. 

• Grafy číslujeme a popisujeme pod grafem. 

• Tabulky číslujeme a popisujeme NAD tabulkou. 

U grafů i tabulek (pokud to nevyplývá z jejich obsahu) je nutné uvádět i rozměrové 

jednotky uvedených veličin. Tabulky, grafy a obrázky se číslují průběžně v celém 

dokumentu. 

NEZAPOMÍNÁME NA CITACE! (například zkrácené v závorce i v případě, 

pokud je tabulka, graf, obrázek z našeho archivu. V tomto případě napíšeme 

(Zdroj: Autork/a, 2016). 
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Příklad názvu tabulky: 

Tabulka1 Klasifikované úvěry v letech 1995 – 2001 (v mil. Kč (Zdroj: Novák, 2010) 

Při přebírání údajů z jiných materiálů je uvádíme bezprostředně k popisu tabulky  

či obrázku zdroje, odkud informace čerpáme (může být menším písmem), např.: 

(Učitelské noviny, 1999, s. 11-22 nebo (Zpracováno podle Výroční zprávy Komerční 

banky, a.s. za rok 1999) 

U grafů je nutné vždy uvést odpovídající legendu. Při vytváření grafů v textových 

editorech či tabulkových procesorech pro zápis legendy obvykle využijeme služeb 

nabízených těmito prostředky. 

Poznámka: Kompletní přehled v práci uvedených tabulek a obrázků zařazujeme  

na konci práce před seznam použité literatury. Každý z těchto seznamů obsahuje soupis 

tabulek, resp. obrázků v pořadí jejich výskytu v práci s uvedením jejich očíslování, 

názvu a strany, na které se nachází. 

 

3.2.10 PSANÍ MATEMATICKÝCH A JINÝCH VZORCŮ 
Vzorce umisťujeme na zvláštní řádek zarovnané na střed (vycentrované). Vysvětlení 

symbolů použitých ve vzorci (pokud nebyly definovány dříve) umisťujeme  

pod vzorcem od levého okraje (za slůvkem ‘kde:). 

 

Například: 

𝐴 = 𝜋𝑟2 

 

kde: A … průměrná hodnota daného parametru ve sledovaném vzorku, 

Pi … hodnota daného parametru i-téhož objektu, 

r … počet objektů ve sledovaném vzorku. 

 

U číslic vyjadřujících vyšší hodnoty je obvyklé vynechávat mezeru oddělující tisíce, 

milióny 

apod. (např. 13 221 547,- Kč). Mezi číslicí a měrnou jednotkou vynecháváme jednu 

mezeru. 

Žádný číselný údaj včetně měrné jednotky by neměl být rozdělen řádkováním. 

 

3.3 OBHAJOBA PROJEKTU 
Obhajoba soutěžních projektů je veřejná a probíhá před odbornou porotou sestavenou 

z členů vedení gymnázia, profesorů gymnázia, popř. hostů. Podmínkou pro obhajobu  

je odevzdání požadovaných materiálů dle časového harmonogramu. 

 

Vlastní obhajoba se skládá ze dvou částí: 

1. Úvodní vystoupení autora(ů), případně pověřeného člena autorského kolektivu,  

ve kterém porotu i přítomné stručně seznámí s obsahem práce, s jejím cílem, postupem 

a výsledky řešení. Autor uvede, proč práci dělal a k čemu došel, co se mu podle jeho 

názoru povedlo, zda je možné výsledky prakticky využít atp. Doporučená doba 

úvodního slova je 5 až 10 minut, celková obhajoba asi 20 minut. Předseda odborné 

poroty může podle svého uvážení uvedené limity změnit. Při úvodním vystoupení  

je možné využívat audiovizuální techniky, promítat schémata, předvést vyrobené 

zařízení atd. 

2. Diskuse, při níž autor, případně další členové autorského kolektivu, odpovídají  

na otázky odborné hodnotící poroty, ostatních přítomných soutěžících a případně hostů. 

Diskusi řídí předseda odborné poroty. 
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Některé zásady pro obhajobu: 

Obhajoba má být přednesena srozumitelným jazykem, z praktické části práce (tj. 

vlastní práce autora) je vhodné vybrat podstatné části, aby nebyl překročen časový limit 

a přitom byl poskytnut jasný, ucelený a zajímavý obraz o práci a jejích výsledcích. 

Projev musí být pečlivě připraven, včetně argumentů pro prezentovaná tvrzení.  

Je důležité správně odhadnout čas, nehovořit překotně, vyjadřovat se stručně  

a srozumitelně formulacemi a odbornými termíny, které jsou v dané oblasti lidského 

vědění obvyklé. 

Zvolit vhodný přednes a gestikulaci, které mohou podpořit argumentaci. Pokud 

možno hovořit „spatra“. 

Připravit se na dotazy a na možnost, že mohou být i „nesouhlasné“ a útočné. 

V případě potřeby klidně argumentovat nebo uznat svůj omyl. 

 
3.4 ZPŮSOBY PRÁCE S LITERATUROU A DALŠÍMI 

INFORMAČNÍMI ZDROJI 
Práce s odbornou literaturou.  

Seznámení se s odbornou literaturou začínáme od odborných slovníků a encyklopedií, 

ve kterých získáváme základní informace o problematice a také odkazy na další 

odbornou literaturu. 

Dalším krokem bývá hledání odborné literatury v knihovnách. Existují tři základní 

druhy katalogů, které nám ulehčí vyhledávání literatury. 

Autorské katalogy – knihy jsou seřazeny podle příjmení autora. Pokud jsou dva nebo 

tři, pak je dílo zařazeno podle příjmení prvního autora. Je-li autorů více, dílo je zařazeno 

podle prvního slova názvu knihy. Tento katalog využijeme v případě, že chceme 

vyhledat konkrétní knihu, o jejíž existenci víme. 

Předmětové katalogy – knihy jsou seřazeny podle hesel, klíčového slova, vyjadřujícího 

obsah knihy. Tento katalog využíváme, když chceme najit dílo, které se zabývá určitým 

problémem. 

Systematické katalogy – řadí knihy podle vědných oborů na základě mezinárodního 

desetinného 

třídění (MDT). 

o Všeobecnosti 

o Filozofie. Psychologie 

o Náboženství. Teologie 

o Sociální vědy 

o Neobsazeno 

o Matematika a přírodní vědy 

o Aplikované vědy. Lékařství. Technika 

o Umění. Rekreace. Zábava. Sport 

o Jazyk. Lingvistika. Literatura 

o Geografie. Biografické studie. Dějiny 

Každá z těchto základních tříd je dále členěna do dalších skupin. 

 

Odbornou literaturu lze číst trojím způsobem: 

čtení orientační – pouze listujeme v knize a snažíme se postihnout, o čem kniha 

pojednává (např. technika rychlého čtení); 

čtení zběžné – hlubší proniknutí do čteného textu, tvorba poznámek, záložek; 

čtení důkladné – jedná se o rozšíření vlastních vědomostí a pořizování záznamů  

o prostudovaném textu. Pokud pořizujeme poznámky z určité části knihy,  
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pak je to excerpování, pokud zpracováváme celou knihu, pak jedná  

se o konspektování. 

O každé knize nebo článku v časopise apod. je nutné pořídit bibliografický záznam, 

který musí obsahovat určité údaje. Pro psaní bibliografických odkazů platí přesná 

pravidla, která jsou stanovená statní normou (ČSN ISO 690; www.citace.com). 

(Chráska, 2007) 

 

Výběr kvalitních informačních zdrojů na Internetu. 

Aby informace získané na Internetu měly význam, musí být relevantní a kvalitní. 

Nezapomeňte, že i toto je pramen, který je nutné odcitovat! 

Relevantní informace je taková, která odpovídá našim aktuálním potřebám. Nestačí, 

aby se získaná informace týkala správného předmětu, ale pokud je podána příliš 

zjednodušeně nebo naopak složitě a pro nás nepochopitelně, pak tato informace pro nás 

není relevantní. 

Kvalita informace se odvíjí od kvality zdroje, který informaci poskytuje. Kvalitní 

informační zdroj by měl splňovat následující parametry: 

• Správnost - neměl by obsahovat chyby, informace by měly být předem ověřené 

a autor by měl uvést své informační zdroje a způsob získaní dané informace. 

• Odbornost autora - musí být uveden autor a případně jeho odborná způsobilost 

(vzdělání, praxe, publikační činnost). O odbornosti svědčí i gramatická 

správnost a literární úroveň. 

• Objektivnost, nezaujatost, nepodjatost - neměl by jednostranně zdůrazňovat 

jeden přístup. 

• Aktuálnost - měl by být datován (jak datum publikování, tak i získání 

informací). 

• Ucelenost- informace by měly pokrývat určitou oblast a neměly by být vytržené 

z kontextu, měl by obsahovat odkazy na další články nebo webové stránky 

(Roubal, 2007). 

Studentům doporučujeme následující postup: 

• Začít s odbornou literaturou od odborných slovníků a encyklopedií. 

• Využít základní používané a doporučované učebnice, odborné publikace. 

• V obou výše uvedených položkách najít odkazy na další odbornou literaturu. 

• Vyhledat publikace (nejlépe monografie), které se zabývají přímo řešenou 

problematikou. 

• Pracovat s odbornými časopisy ze sledované oblasti. 

• Vyhledávat zdroje v odborných databázích a fulltextovým vyhledáváním  

na internetu. 

• Dle povahy práce pracujeme i s jinými zdroji, např. statistickými ročenkami, 

legislativou atd. 

• Správný způsob citování zdrojů byl již v této příručce uveden. Další příklady  

je možné vyhledat v normách (zejména ISO 690) a příkladech na internetu nebo 

v literárních přehledech odborných publikací. 
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4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

Seznam pramenů a literatury bude uveden na závěr práce. Veškeré prameny a literatura 

budou seřazeny podle abecedy. Prameny i literatura budou odcitovány dle ukázek citací 

v této příručce nebo podle obecně uznávané normy ISO 690 (k vytvoření citací lze 

použít portál citace.com). Uvedené citace na konci práce budou úplné (budou 

obsahovat veškeré relevantní informace o daném pramenu dle platné citační normy)! 

 

Ukázka citací: 

Computer Press, 2007. 

FEK ZČU v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, 2003. Grada, 

2007. ISBN 978-80-247-1369-4 

Hradec Králové, fakulta informatiky a managementu, 2006. 

Hynek, J. Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací. 

Univerzita Hradec Králové. 

Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: 

Metodická příručka pro řešitele SOČ. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. Praha 2007, ISBN 978-80-86784-51-9. 

Plevný, M. - Eger, L. Metodická příručka k vypracování bakalářské a diplomové práce 

na. Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8 

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník: 4., aktualizované vydání. 

Praha: 2016 

Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: teoretická učebnice. 

Brno: 2016 
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5 PŘÍLOHY PRÁCE 
 
Pokud práce obsahuje nějaké přílohy (například tabulky, obrázky či grafy), které nejsou 

přímou součástí textu práce, budou umístěné na úplném konci textu, tj. za seznamem 

pramenů a literatury. Přílohy, stejně jako soupis použitých pramenů a literatury, nejsou 

započítávány do výsledného počtu stránek práce. 

 

5.1 OZNAČENÍ OBALU NOSIČE CD-R NEBO DVD-R 
 

Soutěž Tvořivá klávesnice 2016 

Škola: Název školy 

Název soutěžního projektu: Název práce 

Kategorie: Kategorie, do které práce spadá 

Vedoucí týmu: Jméno a příjmení vedoucího i s tituly 

Další členové týmu: Pokud jsou, pak jména i příjmení  

Konzultant (i):__ Pokud jsou, pak jména i příjmení s případnými tituly 

Vše bude vytištěné! 

Požadavky na formátování textu: 

• Font: Arial 

• Velikost písma: 12´ 

• Text zarovnán do bloku. 

• Název práce tučně 

CD obal bude mít veškerý text vytištěný, nic nebude psáno ručně. Na samotné CD 

není nutné nic psát. Případně jméno a příjmení (vzhledem k tomu, že tisk přímo na CD 

není stále ještě běžnou záležitostí, zde je umožněno popsat text ručně). 


