
Příprava na ročníkovou práci – SEXTA (v období zavření škol) 
Cílem závěrečné práce je ověřit znalosti a dovednosti v textovém procesoru při přípravě dokumentu typu “ročníková práce” 
či „bakalářská práce”. 
• Vytvořte dokument v rozsahu 4000 až 4500 slov (započítán obsah, rejstřík, seznamy tabulek a obrázků). 
• Text musí být v českém jazyce. 
• Formát stránky A4, velikost textu max. 12, řádkování max. 1,5. 
• Text může být stažen z webových stránek a může být složen z nesouvisejících témat. 
• Text zformátujte (hlavní nadpisy, podnadpisy, číslování, odrážky, vlastní text práce). Používejte vlastní styly. 
• Minimálně 5 kapitol (1. úroveň), v každé minimálně 3 podkapitoly (2. úroveň). 
• Nadpisy očíslujte podle normy Číslování oddílů a pododdílů (ČSN ISO 2145). 
• Do textu vložte minimálně pět obrázků tak, abyste použili obtékání. 
• Do textu vložte minimálně tři tabulky. 
• Hned do prvního odstavce první kapitoly nastavte křížové odkazy (obrázek 1, tabulka 1) postupně na: první obrázek 

v dokumentu a první tabulku v dokumentu. 
• Nastavte záhlaví (jméno, příjmení – zarovnané vlevo, škola – zarovnané vpravo) a zápatí (číslo stránky zarovnané na 

střed). 
• Do textu vložte minimálně pět poznámek pod čarou. 
• Do textu vložte minimálně 10 položek rejstříku 
• Dodržujte pravidla české typografie a normy pro úpravu vědeckých prací. V seznamu použité literatury nezapomeňte 

uvést odkazy na původní zdroj použitého textu (podle normy ČSN ISO 690). 
Práci odevzdejte ve formátu docx (MS Word). Soubor pojmenujte priprava_rocnikova_prace.docx. 

Struktura práce 
1. Úvodní strana (viz. průvodce zpracováním ročníkové práce) 
2. Obsah (vygenerovaný) 
3. Samotný text práce 
4. Rejstřík, seznam obrázků a tabulek (vše vygenerované) 
5. Seznam použité literatury (je možné vygenerovat) 

Před tím, než práci odevzdáte, se podívejte, jestli jste nezapomněli na něco z následujících připomínek: 

• struktura práce: úvodní stránka, obsah, seznam obrázků, tabulek, vlastní text, použitá literatura 
• rozsah práce dle zadání 
• správné rozložení úvodní stránky – správný název školy, název práce, jméno, datum apod. 
• úvodní stránka – bez záhlaví a zápatí (lze použít styl “První stránka“) 
• správné použití tabulátorů zejména správné nastavení zarážek v záhlaví nebo zápatí 
• pozor na použití klávesy Enter místo zalomení stránky 
• číslování kapitol bez teček za číslem 
• v práci jsou umístěny křížové odkazy a poznámky pod čarou dle zadání 
• provést úpravy ve stylu, ve kterém píšete tělo textu, a ne provádět změny u jednotlivých odstavců 
• pro souvislý text použít patkové písmo 
• nepoužívat tabulátor pro odsazení 1. řádku v odstavci (je-li použito) – úpravy provést ve stylu, který je pro běžný text 
• odstranit osamocené řádky na konci nebo na začátku stránky – úpravy provést ve stylu, který používáte pro běžný text 
• nastavení dostatečné vzdálenosti obrázku od textu 
• pozor na psaní čísel, procent, dat apod. 
• pozor na správné použití pomlček, spojovníků a uvozovek 
• pozor na jednopísmenné předložky (spojky) a čísla na konci řádku 
• nadpis by neměl zůstat osamocen na konci stránky (správné nastavení stylu, který používáte u nadpisu) 
• ilustrace (obrázek) by neměla přesahovat přes okraje stránky 
• uvedení zdrojů (použitá literatura) podle normy ČSN ISO 690 
• další užitečné informace na www.bgv.cz (gymnázium-ročníkové práce-průvodce zpracováním ročníkové práce) 

http://www.bgv.cz/

