
Formální a obsahové náležitosti seminární práce z dějepisného semináře 

1) Rozsah 

- 8–10 normostran textu 

 

2) Závazná grafická úprava 

- max. 30 řádků/strana, na 1 řádku max. 60 znaků (tj. max. 1800 znaků/strana) 

- řádkování 1,5 

- velikost písma 12 

- členění do odstavců 

- zarovnat do bloku 

- horní okraj 20–25 mm, dolní okraj 15–20 mm 

- levý okraj 35 mm, pravý okraj 15 mm (doporučeno; nastavit dle používaného 

písma) 

- doporučené písmo – Ariel, Tahoma, Times New Roman 

- tisknout vždy jednostranně 

 

3) Formální a obsahová úprava 

- titulní strana, obsah, úvod, vlastní text s poznámkovým aparátem, závěr, seznam 

použitých pramenů a literatury (zde rozlišit primární prameny, odbornou 

literaturu a internetové zdroje, neuvádět slovníky, …), popřípadě přílohy 

- každá kapitola na novém listu papíru, názvy kapitol i podkapitol na samostatném 

řádku (bez tečky) 

- úvod – stručné seznámení s problematikou, zdůvodnit volbu tématu, uvést cíl 

práce, stručná metodologie 

- závěr – shrnutí; musí korespondovat s úvodem 

- číslování stran – až úvod (nezačíná však číslem 1) 

- citování použitých pramenů a literatury na základě jakékoliv normy platné v ČR, 

avšak jednotně v celé seminární práci (možnost využít webový portál 

www.citace.com), citovat pod čarou 

- přímé citace – uvozovky či kurzíva  

- minimálně 3 odborné tituly 

- lze doplnit obrázky, tabulky, mapy a jiné přílohy – popis, též uvést zdroj 

- odborný styl 

 

4) Podmínky, za nichž bude práce přijatelná pro seminář z dějepisu i ZSV 

- větší rozsah seminární práce 

- více odborné literatury či pramenů 

- osobní konzultace s vyučujícími daných předmětů 

http://www.citace.com/


 

5) Další důležité informace 

- nutnost konzultovat zvolené téma s vyučujícím 

- termín odevzdání seminární práce – v 1. týdnu po vánočních prázdninách 

- hodnocení seminární práce vychází ze školního řádu 

 

Náležitosti titulní strany 

- název školy 

- název předmětu 

- název seminární práce 

- zadal/a 

- vypracoval/a 

- datum a místo 

 

Příklad citace odborné monografie v textu 

ŠÍP, Josef: Svědectví o statečnosti. Velkomeziříčsko a odboj v letech 1938-1945. Velké 

Meziříčí: Český svaz bojovníků za svobodu, 2005, s. 36-37. 

Tamtéž, s. 63. 

 

Příklad citace internetového zdroje v textu 

Školství, [online]. 1997÷2010, [cit. 2012-1-7]. Úryvek dostupný z WWW: 
<http://www.mestovm.cz/cs/dalsi-instituce/skolstvi>. 
 

Příklad citace odborné monografie v seznamu pramenů a literatury 

ZÁMEČNÍK, Stanislav: Český odboj a národní povstání v květnu 1945. Praha: Naše vojsko, 

2006, 293 s., ISBN 80-206-0812-5. 

 

Příklad citace internetového zdroje v seznamu pramenů a literatury 

http://www.mestovm.cz/cs/dalsi-instituce/skolstvi, poslední aktualizace 2010, [cit. 7.1. 2012]. 

 

       Zpracovala: Mgr. Lucie Smažilová, srpen 2015 

http://www.mestovm.cz/cs/dalsi-instituce/skolstvi

