
Pravidla pro psaní seminární práce, popř. práce SOČ 
 
A. Při psaní odborné práce dbáme na: 

� logickou strukturu 
� stylistickou stavbu (odstavce; kapitoly;…) 
� dodržování pravidel českého pravopisu 
� správnost a pravdivost všech uváděných faktů (nevydáváme cizí myšlenky za vlastní, 

ale u všech pasáží textu, obrázků, grafů,…, které jsme bez úpravy převzali, uvedeme, 
odkud pocházejí – např.: podle P. Manekena, 1984) 

 
B. Struktura práce: 

� titulní strana   
– seminární práce: jméno a adresa školy; název: Seminární práce; obor: př.: Dějepis; 

vlastní název práce: př.: Zámek Raduň; jméno autora; třída; školní rok; jméno 
konzultanta  

– SOČ: číslo a název oboru: př.: 16 Historie; název práce: př.: Zámek Raduň; jméno 
autora(ů); ročník studia; název a adresa školy; kraj  

� autorské prohlášení (př.: Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a že jsem 
uvedl veškerou použitou literaturu i užité prameny; + místo, datum; + podpis) 

� seznam použitých zkratek (pokud je autor užívá) 
� obsah 
� úvod (přesně se vymezí problém, vysvětlí se, k čemu má práce sloužit, proč je 

napsána, kdo už v této problematice pracoval a pracuje a na co už přišel) 
� metodika (stručně, přehledně a výstižně popisuje postup práce, techniku, použité 

materiály) 
� stať (co bylo zjištěno, vypočteno, vyzkoumáno, prověřeno, atp. Výsledky se tlumočí 

jasně textem, tabulkami resp. grafy, diagramy, mapami atp.) 
� závěr a diskuze (vše, co považuje autor za důležité, znovu uvede, zejména odlišnosti 

od dosud známého. Uvede zde realizační a praktické možnosti jeho výzkumu. 
V diskusi se porovnávají výsledky práce se známými fakty, hledá se shoda nebo 
rozdíly s výsledky vědeckých kapacit – tato část by se měla krýt s částí úvodu, kde se 
dělá rozbor situace) 

� seznam literatury a pramenů 
� přílohy  

 
C. Forma textu: 

� rozsah práce SOČ: nepřesáhnout 20 – 30 stran  
� formát papíru : A4; lze tisknout z obou stran 
� písmo: 10 nebo větší (optimální 12), nepoužívat více než 3 druhy velikosti a fontů 

písma 
� nadpis: lze zvýraznit velkými písmeny, tučným tiskem, velikostí, druhem písma,…; 

podtrhává se pouze text, nikoliv číselné nebo písmenné označení  
� řádkování: 1  
� horní okraj : 2,5 cm 
� dolní okraj : 1,5 cm 
� levý okraj: 3,5 cm 
� pravý okraj : 2 cm 
� číslování: uprostřed záhlaví nebo zápatí (titulní strana nemá číslo, ale počítá se = 

druhá stránka má číslo 2, přílohy se nečíslují); tabulky a obrázky číslujeme průběžně 
v celém dokumentu 



� poznámky pod čarou: možno užívat, po nastavení se automaticky číslují průběžně 
v celém textu 

� zvýraznění důležitých míst provádíme oddělením na samostatný řádek, změnou řezu 
písma (B, I, u), jeho velikosti, fontu, velkými písmeny, uvozovkami nebo proložením 

 
Kromě tištěné formy se práce SOČ musí odevzdávat i v elektronické verzi ve formě CD-R, 
na kterém jsou soubory JMENO.pdf,  JMENO.xls, eventuelně JMENO.zip (pro případ veliké 
datové rozsáhlosti vytvořené práce). Pozn.: JMENO je vytvořeno v průběhu tvorby 
elektronické přihlášky na adrese http://www.soc.cz. Na této adrese naleznete v sekci 
Ke stažení také vzor titulní strany a přihlášku. 
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Pokud bude práce odevzdána elektronickou poštou, nezapomeňte do předmětu zprávy uvést 
své příjmení a stručný název práce!!!      
 
 
 
V Opavě 18. září 2007                                          Zpracovali: Mgr. R. Frič a Mgr. M. Hrstková 


