
Příjmení, jméno:  Datum: 
Třída: 
 

Název práce 

1 Účel dokumentu 
Tento dokument by měl sloužit žákům ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 jako 
šablona pro vypracovávání seminárních prací, referátů a dalších školních prací. Vznikl 
z důvodů nutnosti sjednocení a názorné ukázky náležitostí, které by školní práce obecně měly 
obsahovat. Mimo jiné slouží jako klasifikační podklad k hodnocení jednotlivých prací. 
Neuvedení zmiňovaných náležitostí ve školních pracích bude zohledněno v klasifikaci dané 
práce, popř. způsobí její nepřijetí. 

2 Povinné položky prací 
Červeně zvýrazněné položky v tomto dokumentu jsou ukázkou položek, které každá školní 
práce musí obsahovat. Jejich formát, popř. formátování textu samotného se může u 
jednotlivých učitelů a jednotlivých zadání prací lišit. Obecně by však velikost písma neměla 
být vyšší jak 12 (text práce) a 16 (u nadpisů), řádkování vyšší než 1,5, zarovnání do bloku – 
tzn. z každé strany. 

2.1 Výčet povinně uváděných položek 
Každá školní práce by měla obsahovat následující položky: příjmení, křestní jméno a třída 
žáka (ideálně uváděno v záhlaví); datum vypracování práce (též uváděno ideálně v záhlaví, 
odděleno od předchozích položek); název práce; použité informační zdroje (uváděné na 
konci práce). U delších prací (řádově zhruba nad deset stran) by měl být obsažen i obsah 
práce, uváděný na začátku práce a stránkování. Tedy názvy kapitol a příslušných stran, na 
kterých se kapitoly nacházejí. 

3 Zdroje: 
Formát uvádění zdrojů se může u jednotlivých vyučujících a u jednotlivých prací lišit. Cílem 
žáků by mělo být po dokončení studia přiblížit se k užívání citační normy. Pro všechny žáky 
je ovšem závazný základní formát uváděný níže. 

  



 
 

3.1 Elektronické zdroje 
1) Autor zdroje nebo název internetové stránky, z které zdroj pochází. 

Tedy např. 

1) www. jakpsatseminarniprace.cz 

Pozor!!! Vyhledávací portály (seznam, google, atd.) nemohou být uznány jako zdroj. 

 

3.2 Ostatní zdroje (knihy, časopisy, atd.) 
1) PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA. Název zdroje. Nakladatelství. Místo vydání. Datum 

vydání. ISBN/ISSN – kód. 

Tedy např. 

1) ČAPEK, K. Válka s mloky. Leda. Praha. 1958. ISBN 978-80-7335-176-2. 

Nakladatelství, místo vydání, datum vydání a ISBN/ISSN nejsou povinné položky!!! 

 

Poznámky k pokynům: 

Žák by při tvorbě referátu neměl bezmyšlenkovitě využívat metodu CTR C – CTRL V. 
V textu by se neměla vyskytovat bezmyšlenkovitě překopírovaná podtržená slova značící 
v původním textu hypertextový odkaz na další internetové stránky apod. Text referátu by na 
první pohled neměl vypadat jako překopírovaný text, ale měl by se vyznačovat jasnými 
úpravami autora (= několikeré různé formátování textu – velikost písma, font písma apod. 
značí pouhé překopírování z několika zdrojů bez vlastních úprav). 

 

Při používání obrázků je nutné též uvést zdroj, odkud obrázek pochází – záznam viz výše. 
Zdroj je možné uvést u obrázku nebo na konci práce. 

 

Podobná pravidla citací platí i pro tvorbu další prací – prezentací, plakátů, projektů apod. 

 

Tento materiál schválil kolektiv pedagogů II. stupně ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 
1152. 

 

V Mladé Boleslavi dne 31. 8. 2015 
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