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1 Obsah technické zprávy 

1.1 Myšlenka práce 
Ve své práci musíme mít co říci. Myšlenky je třeba sdělit obratně a 

výstižně. Neskrýváme původ uvedených myšlenek (zda jde o myšlenku 
naši, nebo převzatou). 

1.2 Ohled na čtenáře 
Podle předpokládaného čtenáře volíme způsob psaní, rozsah 

infomace a množství detailů. Příliš mnoho detailů může čtenáře odradit, 
příliš málo detailů může čtenáře zmást. 

Jde o to, popsat problematiku natolik srozumitelně, aby ji byl 
schopen pochopit bez nesnází a přímé komunikace s řešitelem i jiný 
adekvátně vybavený odborník, případně po delším časovém odstupu 
sám řešitel. Úvodu a závěru práce by měl porozumět i laik. 

1.3 Technický styl 
Technický styl je založen převážně na těchto literárních druzích: 

výklad, popis, návod. V technickém textu se používá značně neosobní 
jazyk, popisující předmět řešení, nikoliv irelevantní osobní přístupy a 
problémy. Objevuje se převážně trpný rod: 

• v práci bylo zjištěno… 

• na základě uvedeného postupu dostaneme soubor údajů… 

• dosazením do rovnice plyne… 

1. osoba množného čísla je přípustná, 1. osoba jednotného čísla 
se obvykle nepoužívá (výjimkou je předmluva, která může být osobní). 

1.4 Struktura textu 
Promyslíme si obsah sdělení a rozvrhneme látku tak, aby tvořila 

logický, dobře uspořádaný a pochopitelný celek. Jednotlivé části mají do 
sebe přesně zapadat, aby byly zřejmé všechny souvislosti. Stanovíme 
hlavní kapitoly a podkapitoly a vztahy mezi nimi. Výsledkem je osnova 
textu (má stromovou strukturu). Tvoří ji sled hlavních myšlenek a vhodně 
zvolené vysvětlující detaily. Každou myšlenku musíme vysvětlit, popsat a 
prokázat. 
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1 myšlenka = 1 odstavec (asi 5 vět). První věta myšlenku uvede, 
další věty ji rozvíjejí, poslední věta ji shrne. Hlavní myšlenku má vždy 
vyjadřovat věta hlavní, nikoliv vedlejší. Nevymýšlíme zbytečně 
komplikovaný slovosled, aby se čtenář v textu neztratil. Volíme výrazné 
vizuální členění textu (body, odrážky…). 

Každá kapitola by měla obsahovat podkapitolu nebo alespoň 
odstavec, který plní funkci dílčího závěru. Zde se shrnou hlavní výsledky 
a poznatky dané kapitoly, které jsou východiskem kapitol dalších. 

1.5 Srozumitelnost textu 
Ke každému bodu řešení je třeba použít obrázky, byť jen 

schematické a zjednodušené, nebo bloková schémata, aby čtenář 
pochopil návaznosti a informační toky. Tok informace = zleva doprava a 
shora dolů. Dlouhé texty lidé neradi čtou, zatímco obrázek člověk vnímá 
paralelně a rychleji pochopí podstatu. Textem se musí prokousávat 
sériově. 

Vyhneme se zamlžování problematiky. Autor se tím obvykle snaží 
zamaskovat nějakou neznalost, čtenář pak ztratí souvislost a neví, zda 
mu bylo něco zatajeno nebo zda je nechápavý. Vypustíme technické 
tlachy typu „speciální metoda“, je třeba vyjádřit se konkrétně. 

1.6 Kvalita jazyka 
Nezbytná je jazyková kvalita a čistota, dodržování odborného 

názvosloví a jednotek SI. Důležitá je nejen gramatika a interpunkce, ale 
také vhodná volba slov (vyhneme se opakování a jednotvárnosti). 

• Neostýcháme se nahlédnout do Pravidel českého pravopisu. 

• U cizích slov musíme znát jejich přesný význam. 

• Neužíváme odborný slang, neadekvátní výrazy, pojmy vymyšlené 
vlastní tvořivostí. 

1.7 Použitá symbolika 
Důležitý je pečlivý výběr symboliky a její důsledné dodržování: 

• označení součástek 

• pojmenování ovládacích kláves 

• názvy proměnných 
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Je dobré zavést si speciální dokument - seznam použitých symbolů 
(nejlépe tabulku) a připsat do ní každý symbol (zkratku, odborný pojem), 
jakmile se v dokumentu poprvé objeví. 

• Nezavádíme vlastní symboliku a držíme se standardního značení, 
např. čas je t, nikoliv Z (Z je impedance). 

• Nezaměňujeme velká a malá písmena – T je perioda, t je čas. 
U, I jsou efektivní hodnoty, u, i jsou okamžité hodnoty. 

• Dodržujeme jednotnou symboliku v celé práci, příp. užíváme 
indexy pro odlišení. 

Zkratky se používají buď obecné, nebo vlastní. První výskyt zkratky 
je třeba zdůraznit. Pravidla pro psaní zkratek jsou uvedena v Pravidlech 
českého pravopisu. 

1.8 Kontrola 
• Po určité pauze si text po sobě přečteme znovu. 

• Požádáme o korekturu další osobu. 
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2 Rozsah technické zprávy 
Práce má být kvalitně strukturovaná a ucelená. Detailní popis těch 

částí projektu, které mají dokumentační (nikoliv vysvětlující) charakter, 
může být uveden v přílohách. Přílohy se nezapočítávají do rozsahu 
zprávy, ale nemají být zbytečně objemné. Rozsah zprávy se řídí podle 
jejího typu, viz Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Doporučený rozsah technické zprávy 

Druh práce Min. Obvyklý Max. 

Semestrální práce, ročníková práce 10 15-20 25 

Bakalářská práce 20 20-30 40 

Diplomová práce 25 40-50 60 

Neúměrně velký počet stran svědčí o nekvalitním zpracování 
tématu. Důvodem je nejčastěji nevhodná struktura, sdělování téže 
informace několikrát jinými slovy či uvádění triviálních a nepodstatných 
detailů. Větší rozsah je odůvodněný, jen když odpovídá objemu 
vykonané práce. 

Pozor - rozsah práce lze také posuzovat v normovaných stránkách. 
Normostrana vychází z psaní na stroji – 30 řádků x 60 znaků x řádkování 
2 = 1800 znaků. Počet znaků v dokumentu lze zjistit, u obrázků se 
odhadne počet znaků, který by zaplnil prostor obsazený obrázkem. 
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3 Typografické zásady 
Práce má být napsána ve vhodném textovém editoru (Word, 

LaTeX…). Vyvarujeme se zbytečných mezer, tabulátorů, entrů apod. 

3.1 Úprava stránky 
Nejčastěji volíme formát A4, okraje 2,5 cm. Často se tiskne jen po 

jedné straně listu. Z důvodu vazby může být levý okraj širší než pravý 
(např. 3,5 a 2,5 cm). Tiskne-li se po obou stranách, je lichá stránka vždy 
vpravo a okraje jsou nastaveny zrcadlově. 

Číslování stránek nejčastěji v zápatí uprostřed nebo vpravo. 

3.2 Typ písma 
Pro sazbu základního textu zvolíme (vytvoříme) vhodný, přehledný 

styl odstavců. Typ písma nejčastěji Times New Roman (např. 12 bodů) 
nebo Arial (např. 11 bodů – je větší). Mělo by se vystačit s 2 až 3 typy 
písma. Řádkování se volí obvykle jednoduché. Zarovnání oboustranné, 
odsazení prvního řádku, svislá mezera. První řádka prvního odstavce 
kapitoly se někdy neodsazuje. 

Poznámky se píší menším písmem (9-10 bodů) – nejčastěji se 
užívají poznámky pod čarou, méně často se poznámky umísťují na 
zvláštní list na konci práce a číslují se průběžně. 

3.3 Vzhled nadpis ů 
Vzhled nadpisů různé úrovně se volí podle standardních 

typografických pravidel (tučné písmo, velikost úměrná úrovni nadpisu). 
Čísluje se obvykle až po třetí úroveň nadpisů (i když použitých úrovní 
může být více). Měly by se používat zabudované nadpisové styly (jejich 
vzhled si můžeme upravit). Hlavní kapitoly začínají na nové stránce. 

3.4 Vyznačování 
Jde o zvýraznění důležitých termínů (tučně, podtržením, kurzívou, 

proložením), klávesy např. ohraničením, cesty v menu nebo výstup 
programu odlišným typem písma. 

Např. po volbě povelu Modifikace/Vymaž se ve vstupním řádku 
AutoCADu objeví výzva Vyberte objekty: 

Vyznačení lze upravit ručně, nebo lze využít znakové styly, např. 
po zadání souřadnic stiskneme klávesu ENTER. 
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3.5 Obrázek 
Nemá přesáhnout šířku textu. Velké obrázky umístíme (naležato) 

na samostatnou stránku. Obrázky větší než A4 zařadíme do přílohy. 

 
Obr. 3.1 Patice žárovkové objímky 

Obrázek je opatřen titulkem (včetně názvu obrázku) ve stejném 
jazyce jako je psán text práce. Titulek je umístěn pod obrázkem. Čísluje 
se buď po kapitolách nebo průběžně. Každý obrázek musí mít odkaz 
v textu (např. kresba na obr. 3.1). Nejvhodnější je křížový odkaz. 
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Obr. 3.2 Obr. 3.3 Obr. 3.4 

Grafy, diagramy, schémata a fotografie se chápou jako obrázky. 

Pokud text obtéká menší 
obrázek (do šířky ½ stránky), 
jako je tomu na Obr. 3.5, lze 
zarovnat vlevo a ne oboustranně 
(vznikají velké, nerovnoměrné 
mezery). Širší obrázek umístíme 
samostatně, nebo sdružíme více 
menších obrázků. 
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Obr. 3.5 Sériový dělič RLC 
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3.6 Tabulka 
V tabulkách může být použito užší písmo, nebo menší písmo. 

(Tabulky větší než A4 se zařazují do přílohy.) Tabulka je opatřena 
titulkem (včetně názvu tabulky). Titulek je standardně umístěn nad 
tabulkou. Každá tabulka musí mít (křížový) odkaz v textu, např. Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Doporučený rozsah technické zprávy 

Druh práce Min. Obvyklý Max. 

Semestrální práce, ročníková práce 10 15-20 25 

Bakalářská práce 20 20-30 40 

Diplomová práce 25 40-50 60 

3.7 Rovnice 
Rovnice se sází na samostatný řádek, odsazená zleva. Drobné 

rovnice lze psát do textu, např. bac += . Při sazbě rovnice se použije 
stejný typ písma jako v základním textu. Pozor na možné záměny znaků 
např. 1, I, l, O, 0. Při sazbě desetinných čísel se používají čárky. Číslo 
(titulek rovnice) je umístěno u pravého okraje stránky. 

a
acbb

x
2

42

2,1
−±−=  (3.1) 

Pod rovnicí je vhodné vysvětlit význam použitých veličin 
s uvedením jednotek, pokud to není již uvedeno v seznamu symbolů. 
Titulky obrázků, tabulek a rovnic tvoří vzájemně nezávislé číselné řady 
(sekvence). Číslování volíme nejčastěji průběžné v rámci hlavní kapitoly. 
V textu odkazujeme na rovnice (křížovým) odkazem, viz rovnice (3.1). 
Křížově odkazovat lze též na literaturu, čísla kapitol apod. 

3.8 Citace 
Uvádění citací v textu se řídí normou ČSN ISO 690 Bibliografické 

citace. Standardní označení je číslem literárního zdroje uvedeného 
v seznamu použité literatury – např. [11], nebo číslem zdroje a číslem 
strany [11, str. 234]. V případě doslovné citace se citovaný text ohraničí 
apostrofy. Citovaný zdroj lze též uvést jako poznámku pod čarou nebo 
na konci kapitoly. 
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4 Uspo řádání textové části zprávy 

4.1 Úvodní část 

Přední deska a p řídeští (první a druhá strana obálky) 

• VŠ, fakulta, o jakou práci jde (např. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE), název 
práce, jméno a příjmení autora, rok odevzdání. Údaje mají být 
vhodně rozmístěny. 

Titulní strana (ne čísluje se) 

• Údaje obdobné jako na přední desce. Někdy se uvádí anglický 
název práce pod českým. 

Zadání (nečísluje se) 

• Originál zadání práce. 

Prohlášení (zde za číná číslování stran) 

• Autor prohlašuje, že práci vypracoval samostatně pod vedením XY 
a že uvedl všechny prameny, z nichž čerpal. 

Abstrakt (referát, anotace) a klí čová slova 

• Stručný a výstižný popis práce a jejích výsledků (resumé) asi na 10 
řádků, maximálně ½ stránky. 

• Výčet cca 6 klíčových slov příp. víceslovných pojmů oddělených 
čárkami. 

Abstract and Key Words 

• Totéž anglicky. 

Předmluva 

• Často se formuje do užšího odstavce a sází se jiným typem písma 
(kurzíva). 

Obsah 

• Názvy oddílů a pododdílů (kapitol a podkapitol 1. a 2. úrovně) a 
dodatků včetně uvedení čísla stránky, kde příslušný text začíná. 
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Seznam zkratek a zna ček 

• Symboly a jednotky dle normy ISO 31, použité zkratky, značky a 
proměnné použité ve vzorcích včetně jejich vysvětlení. 

Slovník 

• Seznam odborných termínů spolu s jejich definicemi. 

4.2 Hlavní textová část 

Úvod 

• Délka 1-2 strany. 

• Proč práce vlastně vznikla. Charakteristika problému, jeho 
zasazení do širšího kontextu, význam jeho řešení (technický, 
společenský, ekonomický). 

• Podmínky vzniku díla a záměr řešitele (jakým postupem hodlá 
problém řešit, s kým, na čem, kde). 

• Stručně uvést obsah jednotlivých kapitol. 

• Návaznost na ročníkový (semestrální) projekt, co z něj bylo 
převzato, ve kterých kapitolách byly výsledky využity. 

Současný stav řešené problematiky 

• Teoretická a odborná východiska řešeného problému - literární 
rešerše, zde bude nejvíce odkazů na literaturu. 

• Charakteristika současného stavu řešené problematiky (situace ve 
zkoumané oblasti u nás i ve světě). 

• Shrnutí poznatků získaných studiem literatury. 

• Zhodnocení jednotlivých řešení, jejich nedostatků a použitelných 
výsledků. 

• Tato část má být vzhledem k tématu co nejúplnější, ale ne 
zbytečně rozsáhlá (není jádrem práce). 

Formulace problému a cíle práce 

• Řešitel stručně definuje vstupní podmínky a cíle, kterých chce 
dosáhnout. 

• Vylíčí, jaké situace, problémy, dodatečné požadavky by se mohly 
vyskytnout. 
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• Pokud možno uvede předpokládané výsledky a přínosy práce. 

Zvolená metoda zpracování 

• Rozbor metod použitelných pro řešení úkolu, jejich vzájemné 
porovnání. 

• Volba optimální metody vzhledem ke stanoveným cílům a 
omezujícím podmínkám (času, požadované přesnosti, dostupnosti 
potřebné techniky, finančním prostředkům). 

Postup zpracování řešené problematiky (jádro práce) 

• Teoretická analýza problému (matematické odvození a řešení, 
vývojové diagramy). 

• Návrh jednotlivých funkčních bloků (např. kamera, snímač, 
předzpracování, procesor, komunikace…). 

• Hardwarová část řešení (návrh zapojení obvodů, konstrukční 
práce…). 

• Softwarová část řešení (důležité části programů). 

• Důraz má být kladen na nové postupy a na vlastní přínos řešitele. 
Při použití standardních technik a vybavení stačí stručný popis 
nebo odkaz. 

• Kapitoly uspořádat v logickém sledu. 

• Rozsah kapitol má odpovídat důležitosti řešené problematiky. 

• Text vhodně doplnit obrázky, grafy, schématy, tabulkami apod. 

Výsledky práce (experimentální část) 

• Prakticky ověřujeme, zda a jak kvalitně navržené řešení funguje. 
Experiment musí být opakovatelný. 

• Metodika a výsledky měření, rozbor nejistot měření. 

• Přehledné grafické či jiné vyjádření výsledků (příp. ekonomický 
rozbor). 

• Analýza výsledků a diskuse (zejména k novým aspektům práce). 

• Vysvětlení případného nesouladu výsledků s předpoklady, 
zdůvodnění nepřesností, nedokonalé funkce. 

• Potvrzení správnosti zvolené metody - prokázání požadované 
funkce zařízení či programu. 
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Závěr a doporu čení 

• Zhodnocení dosažených výsledků – konfrontace zadání 
s dosaženými výsledky, zda a jak byly stanovené cíle splněny. 

• Náměty vycházející ze zkušenosti s řešeným projektem, směr 
dalšího postupu a zdokonalení, čeho se vyvarovat (kudy cesta 
nevede). 

• Možnost širšího využití výsledků a jejich uplatnění v praxi. 

• Návaznost na právě dokončené projekty. 

• Zvlášť vyznačit vlastní přínos autora. 

Poděkování 

• Vedoucímu práce a těm, kdo poskytli odbornou pomoc, potřebné 
zařízení apod. 

Literatura (soupis citací) 

• Číslovaný seznam literárních pramenů, umožňující jejich 
identifikaci; má být v souladu s pravidly pro bibliografické citace 
(ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2). 

4.3 Přílohy 

Ty části práce, které mají výrazn ě popisný charakter 

• Např. detailní obvodové schéma, desky PS, osazovací předpisy, 
rozpisy součástek, schéma měřicích bodů, výkres mechanické 
části, program pro procesor, příručka pro použití vytvořeného 
softwaru… 

Doplňková literatura (bibliografie) 

4.4 Závěrečná část 
• Rejstřík, životopis autora, zadní přídeští a zadní deska (třetí a 

čtvrtá strana obálky), dodatky. 

4.5 Trojrozm ěrné modely a za řízení 
• Unikátní modely, ukázky a zařízení se přikládají v 1 exempláři. 

V hlavní části práce je třeba dokumentovat je např. schématy, 
výkresy, fotografiemi doplněnými vysvětlujícím textem. 


