MANUÁL PRO TVORBU ABSOLVENSKÉ PRÁCE
Pokud použijete již naformátovanou verzi ŠABLONY, odpadnou Vám některé starosti
s dodržením formální stránky práce. Níže máte pár návodů, které Vám pomohou.
OKRAJE
•
•
•
•

Nahoře:
Dole:
Vlevo:
Vpravo:

3 cm
2,5 cm
3,5 cm
2,5 cm

PÍSMO A ČÍSLOVÁNÍ


•
•
•
•

Times New Roman, vel. písma 12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku
Nadpisy: vel. písma 16, tučně, všechno velkým písmem
Podnadpisy: vel. písma 14
Číslování nadpisů: 1, 1.1, 1.1.1
Číslování stran: dolů na střed, arabskými číslicemi

Obrázek 2: Číslování stran

Obrázek 1: Číslování

OBRÁZKY A TABULKY
•
•
•
•
•

obrázky zarovnané vždy na střed
tabulky zarovnané doleva
obtékání textu nahoře a dole
popis obrázku pod obrázkem vlevo
(viz příklad: Obrázek 1: Číslování)
popis tabulky nad tabulkou vlevo
(viz příklad: Tabulka 1: Seznam žáků)

Tabulka 1: Seznam
žáků
Jméno
Arnošt
Esmeralda
Eržika

Příjmení
Všeználek
Zelená
Líbezná

VKLÁDÁNÍ TITULKŮ POD OBRÁZEK
postup:
1) Vložíme obrázek a následně na něj pravím tlačítkem myši klineme na obrázek a
z nabídky vybereme vložit titulek

2) Vyskočí okno s nabídkou formátování titulku, nastavíme podle obrázku níže – OK

3) Pod obrázkem se vygeneruje titulek Obrázek 1 a my doplníme dvojtečku a popis obrázku.
Celý titulek bude tučně a bez kurzívy (velikost písma 9)

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE
Pro vytváření citací je vhodné používat web: https://www.citace.com/
1) Do vyhledavače vložíte ISBN knížky a klinete na GENEROVAT CITACI.

2) Stránka ukáže přehled knihy, které našla, vy si vyberete tu svoji a kliknete na UKÁZAT
CITACI.

3) Zobrazí se Vám citace, kterou zkopírujete do seznamu Použité literatury a zdrojů.

4) V případě, že se jedná o časopis, webovou stránku nebo jen nějaký článek, na úvodní
straně citace.com si najedete na tlačítko další.

5) Vyjede Vám tabulka, kde si vybere, co potřebujete ocitovat.

6) V případě webové stránky to vypadá následovně – musíte vyplnit tři hlavní pole:
a) Název – název článku, který citujete
b) URL – odkaz na samotný článek
c) Název webu – název stránek, kde jste článek našli
Při vyplňování těchto polí se Vám citace neustále generuje v horní liště, jakmile
vyplníte minimálně tyto zmíněné body, můžete zkopírovat citaci a vložit si ji do
seznamu zdrojů.

Ukázka, jak to bude nakonec vypadat v samotné práci:
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POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5.
NEPODCEŇUJTE SPÁNEK. Czech Virus [online]. [cit. 2018-01-21]. Dostupné z:
https://czechvirus.cz/blog/nepodcenujte-spanek-n24

Nezapomeňte vložit zdroje na všechny obrázky v práci!
Když klinete na obrázek pravým tlačítkem myši, vyjede několik možností a vy si vyberete
KOPÍROVAT ADRESU OBRÁZKU a tu následně vložíte k příslušnému obrázku.

Obrázek 1: Kadibudka

Obrázky:
Obrázek 1:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Plumpsklo.jpg/800pxPlumpsklo.jpg
Obrázek 2: ….

V případě nutnosti, kontaktujete svého vedoucího, ale než to uděláte
tak se snažte sami. Internet je plný pěkných návodů 

