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Náležitosti absolventských prací a obhajoby 

 

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 

Titulní strana – doplněná šablona z http://www.zsborovany.cz/absolventske-prace/ 

Obsah, číslované strany (povinné kapitoly – úvod, vlastní text, závěr, použitá literatura, citace 

všech zdrojů 

Rozsah -  min. 5 stran vlastního textu 

Formát: 

 písmo Times New Roman  

 velikosti 12  

 řádkování 1,5  

 zarovnání do bloku 

 

případné přílohy na konci práce 

tisk prací umožněn žákům ve škole 

Každý žák 9. ročníku si vybere do 28. února z nabídky jednotlivých vedoucích prací jedno 

téma. Je možnost stanovení vlastního tématu žáka po předchozí konzultaci s vedoucím práce. 

Vítaná jsou témata postihující náš region, město.  

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ 

 absolventská práce (ve formátu textového editoru - kompatibilní s MS Word) - 

do 13. května 

 prezentace (ve formátu prezentační aplikace - kompatibilní s MS PowerPoint) - 

do 30. května 

 

PREZENTACE, OBHAJOBA 

 Délka dle rozsahu práce 

 Stručné shrnutí a vlastní postřehy 

http://www.zsborovany.cz/


 Úvodní strana prezentace – doplněná šablona z 

http://www.zsborovany.cz/absolventske-prace/ 

 Možnost vložit odkazy na videa 

 Na konci uvedeny zdroje 

 Ústní projev max. 10 minut 

Obhajoby se uskuteční v termínu od 6. do 8. června. 

 

KONZULTACE 

V průběhu vypracovávání práce musí žáci absolvovat minimálně 2 konzultace 

(do 30. dubna 1. konzultace, v průběhu května 2. konzultace) 

Obecný způsob odkazování a citací 

 Akademický žánr vyžaduje důsledně uvádět zdroje a odkazovat na ně nejen v případě 

přímých citací, ale rovněž v případě parafráze, diskuse či převzetí údaje. Jde-li o přímou citaci 

nebo převzetí údaje z konkrétního místa zdroje, měla by práce obsahovat specifikaci 

(konkrétní strany textu, konkrétní archivní materiál apod.). Podobně v případě, že nejde o 

přímou citaci, nýbrž parafrázi a je přitom možné místo specifikovat (např. parafráze jedné 

kapitoly). 

Přímá citace (převzetí části cizího textu) je označena uvozovkami (někdy se citace v celé 

práci označují kurzivou). Přímá citace musí být co nejpřesnější, včetně zachování původní 

gramatiky, nebo původních důrazů (např. podtržení apod.). Jakékoli úpravy, které provádí 

autor práce, je třeba zřetelně vyznačit. Zdůraznění se doprovází poznámkou v závorce 

(zvýraznil(a) a iniciály autora práce). Vynechání části věty značíme třemi tečkami, vynechání 

celé věty nebo větší části textu třemi tečkami v kulaté závorce (…). Vlastní vsuvky či 

eventuální nutné opravy v citaci (např. vkládání podmětu, dovysvětlení nutné pro pochopení 

citace, rozvedení zkratky apod.) signalizujeme užitím hranatých závorek [text sdělení]. Pokud 

je v použité citaci umístěna jiná citace, měníme u ní klasické uvozovky „“ na zjednodušené ‚‘. 

Pokud používáme pro citace kurzivu, tuto kurzivu neužíváme pro autorská doplnění. 

Součástí každé závěrečné práce musí být seznam veškerých použitých zdrojů, umístěný na 

konci práce. Seznam zdrojů musí obsahovat veškeré zdroje, s nimiž student při přípravě svého 

textu pracoval (především veškerou literaturu) a zároveň by neměl obsahovat texty, na něž 

není v samotné práci odkazováno. 

Jakkoli je vždy vhodnější pracovat s původním zdrojem. 

 

Citační styl 

Jaké konkrétní způsoby citací studenti zvolí, spočívá na dohodě mezi nimi a vyučujícím, který 

danou práci vede.  

Ať už žák zvolí kterýkoli způsob citování, musí v celé práci používat pouze jeden.  



Doporučený citační styl 

Doporučujeme použít jeden ze dvou modelů: 

 

1) Odkazování v poznámkách pod čarou 

Za citaci či místo, kde chceme odkázat, vložíme poznámku pod čarou. Odkaz v této poznámce 

má formát: 

Příjmení autora, jméno autora: Název díla. Rok vydání, s. číslo stran(y). 

Tedy např.: Sartori, Giovanni: Parties and Party Systems. 1976, s. 150. 

Při následném výskytu stejného díla uvádíme už jen: Příjmení autora, jméno autora. Op. cit. 

nebo c. d.. V případě výskytu více děl od téhož autora uvádíme vždy s rokem vydání. 

Odkaz v závěrečném seznamu literatury má formát: 

     a) u knih 

Příjmení autora, jméno autora: Název knihy. Podtitul. Místo vydání: nakladatel, rok vydání (u 

překladu jméno překladatele). 

Tedy např.: 

Sartori, Giovanni: Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976. 

     b) u disertačních, diplomových či bakalářských prací 

Příjmení autora, jméno autora: Název práce. Typ práce. Místo: jméno fakulty a univerzity, rok 

obhajoby. 

Tedy např.: 

Brodilová, Zuzana: DIY karnevaly a politika. Bakalářská práce. Brno: Fakulta sociálních 

studií Masarykovy univerzity, 2010. 

     c) u kapitol v knihách či příspěvků ve sbornících 

Příjmení autora, jméno autora: Název textu. In Příjmení editora, jméno editora (ed.): Název 

knihy. Místo vydání: nakladatel, rok vydání (u překladu jméno překladatele), s. a čísla stran. 

Tedy např.:  

Dvořáková, Vladimíra, Kunc, Jiří: The Czech Party System and its Dynamics. In Matynia, 

Elzbieta (ed.): Grappling with Democracy. Deliberation on Post-communist Societies 1990-

1995. Praha: SLON 1996, s. 159-166. 

     d) u článků v časopisech 

Příjmení autora, jméno autora: Název textu, Název časopisu, ročník/Vol. číslo ročníku 

římskou číslicí (v závorce rok), číslo/No. číslo, s. čísla stran. 



Tedy např.:  

Kornprobst, Markus: Comparing Apples and Oranges: Leading and Misleading Uses of 

Historical Analogies, Millenium. Journal of International Studies, Vol. 36 (2007), No. 1, s. 

29-49. 

     e) u článků v denním tisku 

Příjmení autora, jméno autora: Název textu. Název tiskoviny, datum, s. číslo strany. 

Tedy např.:  

Mach, Jiří: Kdyby spadlo letadlo do Lisabonu, ČR by přišla o prezidenta, premiéra i velení. 

Právo, 20 – 21. listopadu 2010, s. 1 a 3. 

     f) u internetových odkazů  

Příjmení autora, jméno autora: Název textu. Název stránek [on-line]. Datum publikace, je-li 

uvedeno. Dostupné z URL adresa, [cit. den citování]. 

Tedy např.:  

Wallerstein, Immanuel: Contradictions in the Latin American Left. Fernand Braudel Center 

[on-line]. 15. srpna 2010. Dostupné z http://fbc.binghamton.edu/287en.htm [cit. 20. listopadu 

2010]. 

     g) u archiválií 

Název nebo popis dokumentu, jméno archivu a jeho umístění, název a značka fondu (sbírky), 

signatura. 

Tedy např.: 

Zápis ze sjezdu FČA 2. II. 1919, Národní archiv Praha, fond Federace českých anarchistů, 

1020. 

V případě citace archiválií umístíme do poznámky pod čarou nejprve celý odkaz, při prvním 

vypsání jej zkrátíme a následně uvádíme zkrácenou verzi. Např.: 

1. výskyt: Zápis ze sjezdu FČA 2. II. 1919. Národní archiv (dále NA) Praha, fond Federace 

českých anarchistů (dále FČA), 1020.  

2. výskyt: Zápis ze sjezdu FČA 2. II. 1919, NA Praha, f. FČA, 1020. 

 

2) Odkazování průběžně v závorkách 

Za citaci či místo, kde chceme odkázat, vložíme závorku. Odkaz v této závorce má formát: 

Příjmení autora (v případě, že neexistuje, plní jeho roli název díla, případně první tři slova z 

názvu díla a tři tečky), rok vydání, číslo strany. 

Tedy např.: (Foucault 2003, s. 74) 

Více děl stejného autora vydaných ve stejném roce odlišujeme malým abecedním písmenem 

přidaným v seznamu literatury i v odkazu za rok vydání díla (např. Keohane 2002a, Keohane 

2002b). 



Odkaz v závěrečném seznamu literatury má formát: 

     a) u knih 

Příjmení autora, jméno autora. (rok vydání) Název díla. Podtitul. Místo vydání: nakladatel. (u 

překladu jméno překladatele). 

Tedy například: 

Foucault, Michel. (2003) Dějiny II. Užívání slastí. Praha: Hermann a synové (přeložili Karel 

Thein, Natálie Darnadyová a Josef Fulka). 

     b) u disertačních, diplomových či bakalářských prací 

Příjmení autora, jméno autora. (rok obhajoby) Název práce. Typ práce. Místo: jméno fakulty a 

univerzity. 

Tedy například: 

Barghouti, Marwan. (2010) The Legislative and Political Performance of the Palestinian 

Legislative Council and its Contribution to the Democratic Process in Palestine from 1996 to 

2008. Ph.D. Thesis. Cairo: University of Cairo and Arab Academy for Research and Studies. 

     c) u kapitol v knihách či příspěvků ve sbornících 

Příjmení autora, jméno autora. (rok vydání) Název textu. In Příjmení editora, jméno editora. 

(ed.) Název knihy: podtitul. Místo vydání: nakladatel (u překladu jméno překladatele), s. čísla 

stran. 

Tedy např.:  

Linz, Juan J. (1978) Some Notes Towards Comparative Study of Fascism in Sociological 

Historical Perspective. In Laquer, Walter (ed.). Fascism. A Reader’s Guide: Analyses, 

Interpretations, Bibliography. Berkley and Los Angeles: University of California Press, s. 3-

21. 

     d) u článků v časopisech 

Příjmení autora, jméno autora. (rok vydání) Název textu. Název časopisu, ročník/Vol. číslo 

ročníku římskou číslicí, číslo/no. číslo, s. čísla stran. 

Tedy např.: 

Druckmann, James N. (2001) On the Limits of Framing Effects: Who Can Frame? The 

Journal of Politics, Vol. 63, No. 4, s. 1041-1066. 

     e) u článků v denním tisku 

Příjmení autora, jméno autora. (rok vydání) Název textu. Název tiskoviny, datum, s. číslo 

strany. 

Tedy např.:  

Kaiser, Daniel. (2010): Sarrazin: Četl jste mou knihu?, Lidové noviny, 27. listopadu 2010. 

     f) u internetových odkazů  

Příjmení autora, jméno autora. (rok vydání). Název textu. Název stránek. [on-line] Datum 

publikace, je-li uvedeno. Dostupné z URL adresa. [cit. den citování]. 



Tedy např.:  

Phillips, Leigh. (2010) Frustrated with EU 'pressure tactics': Africa ready to walk away from 

trade falos. EUobserver [on-line] 26. listopadu 2010. Dostupné z 

http://euobserver.com/9/31366 [cit. 28. listopadu 2010]. 

     g) u archiválií 

Název nebo popis dokumentu, název archivu a jeho umístění, název a značka fondu (sbírky), 

signatura. 

Tedy např.: 

O. Czernin K. Bardolffovi 6. října 1912, Kriegsarchiv Wien, fond Militärkanzlei Franz 

Ferdinand, Pö 17/1912. 

 

Závěrečné poznámky 

Při opakování téhož odkazu bezprostředně za sebou můžeme místo druhého odkazu uvést 

Tamtéž, Ibidem, nebo Ibid. 

Článek v odborném časopise získaný přes knihovnickou databázi není internetovým odkazem 

– odkazujeme k původnímu zdroji článku. 

Kurzivu užíváme u názvu samostatně vydané publikace – knihy, časopisu, ale např. i letáku a 

také u názvu internetové stránky. Nikoli u nadpisu článku v časopisu. 

 


