
POKYNY K VYPRACOVÁVÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ  
 

TITULNÍ LIST  

doporučuje se uvést vzor ze stránek KISK  

záhlaví: úplný název vysokoškolského pracoviště včetně místa  

úplný název, popřípadě podnázev práce a její typ (seminární, ročníková atd.)  

druh práce (kompilace, komparace, recenzní stať, přehledová stať, odborná esej) 

úplné jméno autora, ročník a druh studia (prezenční, kombinované)  

datum odevzdání práce  

údaj o počtu znaků  

 

PRÁCE  

o měla by být:  

strukturovaná  

stránkovaná – uvádět čísla stránek  

se zarovnáním okrajů stránek do bloku  

 

o používá se:  

dvanáctibodové písmo  

řádkování 1,5  

 

o standardní struktura:  

titulní list (nestránkuje se)  

abstrakt práce (obsahuje výzkumnou otázku, o čem text je, hlavní zjištění) 

obsah s označením stránek (stránkuje se uprostřed stránky dole)  

úvod  

vlastní text (zpravidla členěný na kapitoly, nejlépe desetinnými čísly)  

závěr  

použitá literatura  

přílohy (je-li jich víc než jedna, pak je nutno je číslovat)  

seznam zkratek (je-li nezbytný)  

 

KONZULTACE 

Ke konzultaci student vždy donese projekt či rozpracovanou maketu práce, aby měl vyučující 

jasnou představu, s čím přesně potřebuje student pomoci 

 

PODKLADOVÝ MATERIÁL  

práci je možné vytisknout na recyklovaný či z jedné strany popsaný či nový papír Chovejte se co 

nejvíce ekologicky!  

 

VAZBA PRÁCE  

stačí i pouhé secvaknutí kancelářským koníkem. Nevkládejte jednotlivé listy do folií!!  

 



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PRACÍCH:  

A) gramatické - chyby ve shodě, v interpunkci a v psaní velkých a malých písmen ve jménech na 

začátku  

B) stylistické - chyby ve stavbě české věty  

C) neprovádí se důkladná závěrečná korektura  

D) chyby v citování:  

necituje se důsledně podle ČSN ISO 690 1, 2  

necituje se vůbec přesto, že jsou celé věty opsány z použitých pramenů (viz. Antiplagiátorská 

politika KISK)  

 

E) chyby v uvádění použité literatury:  

uvádí se bibliografický seznam použité literatury, nikoli seznam skutečně použité literatury  

v seznamu použité literatury se uvádějí jednotlivé záznamy literatury, které autor práce ve 

skutečnosti nepoužil  

nedodržuje se norma ČSN ISO 1,2  

 

F) chyby v seznamu zkratek: uvádějí se zkratky, které se užívají zcela běžně, např. 

"apod.","atd."...  

G) chyby v přílohách: obrázky se uvádějí bez popisu  

H) chyby na titulním listu/neúplné titulní listy  

I) pokud posíláte práci na soukromou adresu, posílejte ji jako obyčejnou zásilku, ne jako zásilku 

doporučenou 


