
Požadavky na zpracování ročníkové práce 

 Rozsah a náležitosti práce:  

min. 6 a max. 20 normostran (bez příloh), tj. 10.800 až 36.000 znaků, do textu je možné 

v přiměřeném množství vkládat obrázky (průběžně se číslují a opatřují popisem); 

1 normostrana – 1800 znaků (30 řádků o 60 znacích),  

písmo patkové (např. Courier New, Times New Roman, apod.), velikost písma 12 pt 

(nadpisy kapitol 14 pt, poznámky pod čarou 10 pt), řádkování 1,5 řádku, zarovnání textu 

do bloku, mezery mezi odstavci 6 b. 

 Formátování stránky: 

– vhodné nastavení pro písmo Courier New:  

horní okraj 35 mm, dolní okraj 25 mm,  

levý okraj 35 mm, pravý okraj 20 mm, 

– vhodné nastavení pro písmo Times New Roman:  

horní okraj 35 mm, dolní okraj 30 mm,  

levý okraj 35 mm, pravý okraj 25 mm 

 Struktura práce: 

titulní list (viz příloha tohoto textu) 

prohlášení 

 1. Obsah 

 2. Úvod 

Stať - text práce (jednotlivé kapitoly) 

 7. Závěr 

 8. Seznam obrázků, tabulek a grafů v textu (nepovinné) 

 9. Literatura a použité zdroje (v abecedním pořadí podle jmen autorů) 

10. Přílohy (nepovinné) 

– první číslovanou kapitolou je obsah, 

– první číslovanou stranou je první strana textu práce včetně Úvodu (číslování v zápatí, 

uprostřed stránky). 

 



 Bibliografické údaje v seznamu literatury a použitých zdrojů: 

  monografie: 

MAŠÍN, Zdeněk. Geodézie 1. Praha : Kartografie, 1978.  

  elektronické zdroje: 

MANSFELDOVÁ, Jana. Geodetické výpočty: 1. část [online]. 2008 [cit. 2012-09-01]. 

Dostupné z: http://spszem.cz/storage/files/56/Geodetick-vpoty-1-25-6-13.pdf. 

 

– Požaduje se dodržování pravidel pro použití citací v odborném textu (viz příloha 

tohoto textu). 

 Odevzdání a klasifikace práce: 

– Práce se odevzdává ve stanoveném termínu v elektronické podobě (formát PDF 

s možností fulltextového vyhledávání) a v jednom vázaném provedení (pevná knižní 

vazba není nutná). Elektronické verze prací budou použity pro kontrolu autorství 

textu dostupnými aplikacemi. 

– Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky, práce bude hodnocena jako 

nevyhovující. 

– Hodnocení ročníkové práce je součástí klasifikace předmětu praxe. V případě, že 

práce bude hodnocena jako nevyhovující, nebude žák z předmětu praxe klasifikován. 

 Přílohy tohoto textu: 

– Vzor titulního listu a prohlášení, struktura práce 

– Použití citací v odborném textu 

 


