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UPOZORNĚNÍ! Nedílnou součástí šablony je návod. Návod popisuje, jak 
si nastavíte úvodní stránky, jak používat vestavěné styly, vložíte obrá-
zek nebo tabulku a vygenerujete speciální obsah. Nevhodným zásahem 
do dokumentu je možné velmi snadno rozbít jeho strukturu a rozhodit 
formátování. Důrazně proto doporučujeme přečíst si návod k šabloně. 
Klepněte do tohoto rámečku a stiskněte klávesu DELETE, tím jej smažete. 
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Abstrakt 

[Napište abstrakt (500–600 znaků včetně mezer) v češtině. Shodný text 
abstratu musí být vložen do archívu závěrečných pracích 
v informačním systému MU.] 
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Abstract 

[Napište abstrakt (500–600 znaků včetně mezer) v angličtině. Shodný 
text abstratu musí být vložen do archívu závěrečných pracích 
v informačním systému MU.] 
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1 Úvod 

Klepněte se a začněte psát úvod. Pro základní text jsou v šabloně dva 
styly: Odstavec 1 a Další odstavce. Styl „Odstavec 1“ je bez odstavcové 
zarážky a používá se pro první odstavec pod nadpisem, obrázkem nebo 
citátem. Styl „Další odstavce“ je vyznačen odstavcovou zarážkou a je 
určen pro ostatní odstavce kromě prvního. 
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2 [Název kapitoly] 
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3 Závěr 
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Použité zdroje 

Aktuální dokument neobsahuje žádné prameny. 
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Seznam pojmů a zkratek 

[Heslo] – [Definice] 



12 OBSAH 

12 

Seznam tabulek 

Nenalezena položka seznamu tabulek. 
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Seznam grafů 

Nenalezena položka seznamu grafů. 
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Seznam obrázků 

Nenalezena položka seznamu obrázků. 
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Seznam příloh 
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Příloha A [Název přílohy] 
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Rejstřík 

Nebyly nalezeny položky rejstříku. 


