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Titulní list (Touto stranou začíná číslování práce. Strana a strany následující se započítávají do
stránkování, ale jejich čísla se nezobrazují. První stranou, na které je číslo zobrazeno je zpravidla
úvod (zde „Vlastní text práce“)
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Zadání práce (číslovaná strana, číslo se nezobrazuje)
v jedné tištěné práci originál zadání, v ostatních exemplářích jeho kopie
v elektronické verzi oskenované zadání
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Prohlášení autora (číslovaná strana, číslo se nezobrazuje)
Pouze v případě, že pro elektronickou verzi práce je děkanem fakulty schváleno zamezení
zveřejnění informací obsažených v závěrečné práci (tj. odevzdán vyplněný a všemi podpisy
opatřený formulář „Digitální knihovna Univerzity Pardubice – omezení nebo zamezení zveřejnění
informací obsažených v závěrečné práci“), nahraďte slovo souhlasím slovem nesouhlasím. Práce
pak bude umístěna ve skladu a označena jako nepřístupná. Prohlášení vlastnoručně podepište.

Prohlašuji:
Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci
využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.
Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na
uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského
zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití
jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na
úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.
Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.

V Pardubicích dne 17. 1. 2009

Leona Papíková
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Poděkování (číslovaná strana, číslo se nezobrazuje)
nepovinná strana, prostor pro poděkování vedoucímu práce, konzultantům,…
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Souhrny a klíčová slova (číslovaná strana, číslo se nezobrazuje)
ANNOTATION
Stručný obsah práce ve 3-4 větách zapsaný v jazyce práce.
Příklad:
Die Abschlussarbeit befasst sich mit den positiven und negativen Beiträgen, die Europäische
Union den Mitgliedstaaten gebracht hat. Am Anfang werden einzelne Institutionen der EU und alle
wichtigen Abkommen, erläutet. Es werden die Vorteile und die Nachteile der Gemeinschaft in
vielen Bereichen (zum Beispiel in der Bildung, in der Kultur) genannt. Am Ende dieser Arbeit
werden die Beiträge des Eintritts der Tschechischen Republik in die EU verglichen.
SCHLAGWÖRTER
4-6 slov přesně vystihujících obsah práce, zapisují se s malým počátečním písmenem, zpravidla
jsou uvedena v množném čísle. Zapisují se v jazyce práce. Nepoužívají se obecné (nadbytečné)
termíny, znaky a zkratky („z.B.“, „u.ä.“, „…“ „etc.“)
Příklad:
Europäische Union, Beiträgen, Mitgliedstaaten, Tschechischen Republik

NÁZEV
Překlad názvu do češtiny
Příklad:
Co doposud přinesla Evropská unie?
SOUHRN
Překlad souhrnu do češtiny.
Příklad:
Práce se zabývá pozitivními a negativními přínosy, které Evropská unie přinesla svým členským
zemím. Přibližuje jednotlivé instituce EU a všechny důležité smlouvy. Snaží se ukazat na výhody a
nevýhody v mnoha oborech (např. vzdělávání, kultura). Na konci práce jsou srovnány přínosy
vstupu České republiky do Evropské unie.
KLÍČOVÁ SLOVA
Překlad klíčových slov do češtiny.
Příklad:
Evropská unie, přínosy, nevýhody, Česká republika

TITLE
Překlad názvu do angličtiny
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(číslovaná strana, číslo se nezobrazuje)
Příklad:
What has European Union brought?
ABSTRACT
Překlad souhrnu do angličtiny.
Příklad:
The work focuses on the European union’s positive and negative benefits to its member countries.
Deals with particular institutions and with important pacts. The work tries to show advantages
and disadvantages in many branches (e.g. in education, in culture). At the end the benefits to the
Czech Republic are compared.
KEYWORDS
Překlad klíčových slov do angličtiny.
Příklad:
European Union, advantages, disadvantages, Czech Republic
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Obsah práce (číslovaná strana, číslo se nezobrazuje)

INHALTSVERZEICHNIS
automaticky generovaný obsah
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Vlastní text práce (číslovaná strana, první, na které se zobrazuje číslo)
Úprava a styl práce se zpravidla řídí pravidly a zvyklostmi na dané fakultě či katedře. Pro inspiraci
lze v Univerzitní knihovně nahlédnout do těchto a mnoha dalších příruček a norem týkajících se
této problematiky:

1. ČMEJRKOVÁ, Světla – DANEŠ, František – SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Vyd.
1. Praha : Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
(MDT 001.8, signatura 53394)

2. ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha
: Český normalizační institut, 1997. 32 s.
(MDT 006, signatura N271)

3. ČSN ISO 7144. Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 1. vyd.
Praha : Český normalizační institut, 1996. 21 s. Třídící znak 01 0161.
(MDT 006, sg. N136)

4. ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198173-7.
(MDT 001.8, signatura 54507)

5. KATUŠČÁK, Dušan – DROBÍKOVÁ, Barbora – PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a
kvalifikační práce. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra : Enigma, 2008. 161 s. 978-80-89-132-706.
(MDT
001.8, signatura 73442)

6. LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha :
Professional publishing, 2008. 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1.
(MDT 001.8, signatura 71791)

7. MEŠKO, Dušan – KATUŠČÁK, Dušan – FINDRA, Ján. Akademická příručka. České, uprav.
vyd. Martin : Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7.
(MDT 001.81, signatura 68259)

8. …
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Soupis bibliografických citací (číslovaná strana)

LITERATURVERZEICHNIS
Bibliografické citace dle:
• ČSN ISO 690. Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. 2. vyd.
Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. Třídící znak 01 0197.
• ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické
dokumenty nebo jejich části. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, 2000. 22 s. Třídící
znak 01 0197.

POMŮCKY PRO CITOVÁNÍ
• Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních
norem ISO 690 a ISO 690-2
• Projekt bibliografické citace
• Jak zpracovávat bibliografické citace

DALŠÍ INFORMACE O ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH LZE NALÉZT NA
INTRANETOVÝCH STRÁNKÁCH UNIVERZITNÍ KNIHOVNY V SEKCI
„ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

