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Formální a jazyková úprava závěrečné práce 

Úvodem

I obsahově zdařilá práce může být hůře ohodnocena v případě, že student zanedbal její formální
nebo jazykovou stránku. Zde se budeme zabývat nejprve formální úpravou práce, tzv. mise en page,
a potom upozorníme na psaní některých specifických údajů ve francouzském jazyce. 

Bibliografie, ze které se čerpalo pro tento dokument

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. 

Filka, J. (2002). Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař. 

Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český Akademie ČR [online]. 2008-2013. Dostupné
z: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Pokyn děkana č. 1/2015: K realizaci závěrečných (bakalářských, diplomových, rigorózních 
a disertačních) prací (ve znění účinném od 1. 11. 2015). Masarykova univerzita. Pedagogická 
fakulta. c2015 [cit. 2016-09-22].  Dostupné z: 
http://is.muni.cz/do/ped/VPAN/pokdek/Pokyn_dekana_zaverecne_prace_finale_1_.pdf

Sborníky ze studentských konferencí: K metodologické problematice psaní disertačních 
a diplomových prací; Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího 
jazyka; Literární téma v bakalářských a diplomových pracích. 2007, 2008, 2009. Masarykova 
univerzita. Pedagogická fakulta. Dostupné z: 
http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/knihovna/sborniky-ze-studentskych-konferenci

Spousta, V., Maňák, J., Šťáva, J., & Dohnálková, Z. (2000). Vádemékum autora odborné a vědecké
práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: PdF MU.

Zbíral,  R. (2009).  Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací.  Praha:
Linde Praha.

1. Formální stránka práce

1.1. Úprava textu a tisk práce

Okraje  stránky jsou nahoře  2,5 cm,  dole  2,5,  vlevo 4  (kvůli  vazbě),  vpravo 2,  rozložení  textu
v záhlaví i zápatí 1,2. Nikdy nezarovnávat stránku tak, že bude dole okraj menší než nahoře (text
potom tzv. padá). Do záhlaví se může psát název práce nebo název kapitoly. Záhlaví by se nemělo
umisťovat na první stránce práce.

Podle pokynu děkana PdF MU č. 1/2015 má mít bakalářská práce 45 stran, tj. 81 000 znaků včetně
mezer, diplomová práce 65 stran, tj. 117 000 znaků včetně mezer. Počet stran je dán jen orientačně,
rozhoduje počet znaků. 

Text se zarovnává do bloku, podnadpisy možno zarovnávat vlevo. U citace elektronického zdroje je
zarovnání vlevo výhodnější. 

Stránky se číslují dole uprostřed nebo dole vpravo. Číslo stránky se píše arabskými číslicemi stejného
písma, jako je písmo základní. Titulní strana, poděkování, prohlášení a obsah se nečíslují. Mohou se
však započítávat do pořadí stránek (úvod tedy např. začíná stránkou 4).

Práce se tiskne na bílý papír formátu A4 vždy po jedné straně.
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1.2. Typografie

Pro psaní se používá textový editor. Je vhodné se nejprve informovat u vedoucího práce, v jakém
editoru pracuje, aby při posílání výsledků práce elektronickou cestou (e-mailem) nedošlo k tomu, že
se mu dokument nezobrazí.

1.3. Písmo

Písmo pro základní text používat stejné, nejlépe patkové Times New Roman (přemíra různých typů
a velikostí písma působí rušivě až chaoticky). Pro nadpisy a podnadpisy lze používat i jiné písmo
např.  Ariel.  Kurzívu používat  jen pro citovaný text,  názvy monografií,  sborníků, časopisů nebo
revuí, slova, která v textu chceme zvýraznit apod. 

Velikost písma pro základní text je 12 b (= body) nebo 12 pt (= points), pro nadpisy druhé a další
kategorie rovněž 12 b, řádkování 1,5. Pro poznámkový aparát a tabulky velikost 10 b,  řádkování 1.

Značka poznámky pod čarou se píše s horním indexem, velikost jako základní text. V poznámkách
pod čarou má značka poznámky velikost 10 b (mezi předchozím a dalším textem v poznámkách
pod čarou není mezera). Podle francouzských pravidel se značka poznámky pod čarou dává ihned
za příslušným slovem, ještě před interpunkcí.

1.4. Členění textu

1.4.1. Kapitoly a odstavce

Každá nová kapitola se začíná psát na nové stránce.  Od předchozího textu je oddělena pevným
koncem stránky (Ctrl + Enter). 

Nadpisy kapitol (nadpisy první úrovně)  se uvádějí uprostřed stránky nahoře tučně velikostí písma
14-16 b. Mezera před nadpisem být nemusí (0 b.), pokud ji chceme udělat, neměla by být větší než
12 b. Za nadpisem se dělá mezera 18 b., max. 24 b. Za nadpisy se nepíše tečka. Nadpisy podkapitol
(nadpisy druhé, třetí a další úrovně) se píší tučně stejnou velikostí a typem písma jako základní text
a zarovnávají se vlevo, mezera před nadpisem 12 b., za nadpisem 6 b.

Odstavce se používají s mezerou před i za, např. 12 b. při řádkování 1,5 a 6 b. při řádkování 1, nebo
se  mezi  nimi  vynechá  jeden řádek (dvakrát  Enter).  Nový odstavec  se může oddělit  odsazením
prvního řádku (max. 1,25 cm). 

1.4.2. Číslování kapitol a odstavců

K číslování se používá desetinné třídění,  přičemž se na konci označení nedělá tečka (u nadpisu
1. kategorie je ve francouzštině zvykem tečku dělat). 

Při víceúrovňovém členění kapitol, je vhodné psát názvy (nadpisy) od svislice, je to přehlednější
(hlavně v obsahu práce): 

Introduction
1.  Název kapitoly (obvykle na novou stranu doprostřed)
1.1  Podkapitola
1.1.1  Oddíl
1.1.1.1  Pododdíl
…
…
Conclusion
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2. Pravopis

2.1. Velká písmena

Velkými písmeny se píší:

- vlastní jména (Jean-Pierre Chassal, Marie Bertrand, les Dussert), 

- přezdívky (le Roi-Soleil, la Ville Éternelle),

- kontinenty,  (l’Afrique,  l’Asie,  l’Europe),  státy (la  France,  la  République  tchèque),  kraje  (la
Bretagne, la Moravie), města (Paris) a vesnice (Levardens),

- světové strany (départements de l’Est, la Moravie du Sud), 

- jména obyvatelská (les Espagnols, les Alsaciens, les Pragois), 

- instituce  (l’Académie  René  Descartes,  l’Université  Masaryk  de  Brno,  le  Musée  d’histoire
naturelle, la Commission européenne, les Nations unies, le ministre de l’Éducation nationale),

- svátky (le Jour de l’An, le 1er Mai, le 14 Juillet, le 11 Novembre, la Saint-Sylvestre),

- vývěsní štíty (Le café de la Paix, L’hôtel des Voyageurs, Au Cheval Blanc),

- oslovení (Madame, Mademoiselle, Monsieur) atd.

2.2. Diakritická znaménka

Diakritická neboli rozlišovací znaménka jsou všechny značky, které rozlišují písmena. V českém
jazyce to jsou čárky a háčky nad písmeny, ve francouzštině to jsou accent aigu (é), accent grave (à,
è, ù), accent circonflexe (â, ê, î, ô û), tréma (ï), cédille (ç). 

Velká  písmena ve francouzském textu  se píší  s diakritickými  znaménky včetně  slov napsaných
kapitálkami: Moyen Âge, État, À mesure, Élie, Évangile, Ô, ÉDITION, PALAIS DES CONGRÈS.

2.3. Interpunkční znaménka (a mezery)

2.3.1. Základní znaménka

Kromě  tečky  a  čárky  za  slovem  se  následující  interpunkční  znaménka  ve  francouzštině  píší
s mezerou: dvojtečka, středník, vykřičník a otazník.

Tři tečky (points de suspension), které značí otevřenou myšlenku nebo nedokončenou větu, se píší
hned za slovem bez mezery (Vous avez vraiment vu un fantô...).

2.3.2. Uvozovky

Francouzské uvozovky mají mezeru před slovem i za slovem (« français »), ve zvláštních případech
se mohou použít anglické uvozovky, u kterých však mezera není ("anglais").

2.3.3. Spojovník (tiret) a pomlčka (trait d’union) ve francouzštině

Spojovník je  dlouhá  vodorovná  čárka  (CTRL  +  minus  na  číselné  klávesnici),  která  se  ve
francouzštině píše s mezerou v případě, že:

- odděluje části projevu (Comme c’est un dimanche – ainsi le veut la coutume –, l’ouvrier se
repose.), 

- uvozuje přímou řeč (– Que faites-vous ? – Je suis professeur.), 

- v odrážkách apod. 
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Časová rozmezí  ve významu od–do píšeme bez mezer,  pokud jsou mezi  jednoslovnými výrazy
(Permanence  10–13 h.  Visites  :  mai–septembre  9–17 h,  octobre–avril  9–16 h).  Pokud se  však
pomlčka  objeví  mezi  výrazy  víceslovnými,  doporučujeme  mezery  vkládat,  aby  nedocházelo
k nežádoucímu vizuálnímu spojení  výrazů přiléhajících  těsně k pomlčce  (Le 1er janvier  – le  31
 décembre). 

Pomlčka je krátká vodorovná čárka, která se píše bez mezer. Slouží ke sjednocení různých prvků
složených slov, včetně čísel a vlastních jmen a k rozdělení slov na konci řádku (va-t-on, lui-même,
celle-ci,  ci-dessus,  après-midi,  vis-à-vis,  c’est-à-dire,  Jean-Baptiste,  Saint-Paul,  dictionnaire
français-tchèque).

2.3.4. Spojovník a pomlčka v češtině (v porovnání s francouzštinou se jedná o záměnu výrazů)

Spojovník (tiret)  je krátká čárka bez mezer pro spojení dvou výrazů (sociálně-kulturní).  Pokud
vyjde spojovník na konec řádku, musíme ho na dalším řádku opakovat (pomůžeme si klávesami
Shift+Enter). V uvedeném příkladu se jedná o výraz EHP-Belgique:

Ve Švýcarsku je to např. ASEP, která je obdobou uvedené francouzské asociace, a v Belgii EHP-
-Belgique.

Pomlčka (pauza) je delší čárka a píše se: 

- s mezerami  pro  oddělení  samostatných  slov  nebo  větných  úseků  (ucho,  tj.  poslech  –  oko,
tj. grafická podoba), 

- bez mezer pro jednoslovné výrazy ve významu od–do (2012–2013), 

- s mezerami, pokud jsou výrazy víceslovné (od 1. ledna – 31. prosince).

Upozornění: Některé textové editory neumožňují psaní delší čárky, proto se může ve výjimečných
případech psát čárka krátká i tam, kde za normálních okolností patří delší (viz výše). 

2.3.5. Lomítko

Lomítko  (/)  –  pozor  na  chybnou  záměnu  s tzv.  obráceným (zpětným)  lomítkem (\)  –  užíváme
zejména  v odborných  textech  (ale  i jinde).  Jeho  hlavní  funkcí  je  naznačovat  alternativu  či
záměnnost, používá se však také pro zápis školních roků, pro zápis poměrů (např. u fyzikálních
jednotek) a zlomků, pro typografické oddělení výrazů, při zápisu internetových adres, při úsporném
psaní poezie atp. 

Problematické je, zda se lomítko píše oddělené mezerami, nebo ne:

- bez mezer užíváme lomítko tam, kde jsou oddělovány dva jednoslovné výrazy – může jít o slova
(enseignants/enseignantes),  číslice,  např.  ve zlomcích  (1/2 litre),  zkratky  (tél/fax)  či  značky
(40 km/h),

- mezerami  lomítko  z důvodu  přehlednosti  oddělujeme,  je-li  alespoň  jeden  z výrazů  složený
z více  slov  (tous  enseignants  /  toutes  enseignantes;  nous  pouvons /  nous  pourrions;  nous
cherchons une femme attractive / un homme sympathique). 

V odborných  textech  se  často  lomítko  užívá  pro  psaní  výrazu  a/nebo,  jímž  pisatel  předkládá
alternativy  (význam spojky  a či  význam spojky  nebo),  které  však  mohou  platit  obě  najednou,
(Výrobní číslo může být složeno z číslic a/nebo písmen). 

Se specifickým případem použití lomítka se můžeme setkat v textech, které se vyznačují snahou
o genderově korektní  vyjadřování,  např.  Student/ka  bude vyloučen/a,  poruší-li  studijní  předpisy.
V některých případech lze místo lomítka použít rovněž závorky: Nabídku zpracoval(a): XY.



5

2.3.6. Apostrof

V elektronických dokumentech se mohou objevit  tři  druhy apostrofů:  ’  /  ‘  /  ',  z  nichž  první  je
správný (presqu’île,  aujourd’hui),  druhý se  obvykle  zobrazuje  v této  podobě,  když autor  nemá
zapnutou  francouzskou  klávesnici  nebo  ve  wordu  nastavený  francouzský  jazyk,  poslední  se
vyskytuje důsledkem překopírování z internetových zdrojů. 

Upozornění: Některé  textové  editory,  např.  LibreOffice,  píší  francouzský apostrof  pouze  třetím
způsobem,  tj.  jako  čárku  '.  Lze  jej  tolerovat,  ale  je  nutné,  aby  se  takto  vyskytoval  v  celém
dokumentu. 

2.3.7. Mezery u číselných značek

Značky  se  od  číselné  hodnoty  oddělují  mezerou  a  číslo  a značka  se  umísťují  na  stejný  řádek:
např. 10 ha =  10 hektarů,  3 kg =  3 kilogramy,  14 % =  14 procent,  § 9 =  paragraf 9,  100 kWh =
100 kilowatthodin, rychlost 50 km/h = 50 kilometrů za hodinu, teplota 12–15 °C = 12 až 15 stupňů
Celsia. 

Co se týče značky procenta, 20 % s mezerou = 20 procent a 20% bez mezery = dvacetiprocentní.

2.4. Řadové číslovky

Řadové číslovky se ve francouzském jazyce nepíší s tečkou, ale do horního indexu se dá příslušný
údaj: premier - 1er, premiers - 1ers, première - 1re, premières - 1res, deuxième - 2e, deuxièmes - 2es,
second - 2d, seconde - 2de, 20. století  - 20e siècle, chaque ne mot (každé x-té slovo).

2.5. Datum
Pro psaní data ve francouzštině se používá několik způsobů, z nichž tradiční je slovní vyjádření,
které má dvě podoby. Nejběžnější způsob je se členem bez dne v týdnu: (le 11 novembre 2011)
nebo se členem s udáním dne v týdnu (le mercredi 11 novembre 2011, mercredi le 11 novembre
2011). Bez členu se používá např. ve zprávách, plánech činnosti apod. (Date : 11 novembre 2011).

Další možností je zápis data v číselném formátu. Ve Francii se používá zápis v klasickém formátu
začínajícím  dnem:  DDMMYY,  kde  se  jako  oddělovač  použijí  lomené  čáry  nebo  pomlčky:
21/11/13, 21-11-13 nebo 21/11/2013 či 21-11-2013. 

2.6. Dělení slov na konci řádku 

Ve francouzsky  psaných  pracích  nedoporučujeme  dělit  slova.  Nedělí  se  ani  slova  v nadpisech
a nevadí, vzniknou-li u víceřádkového nadpisu vlivem potlačení dělení slov nezarovnané okraje. Na
konci řádku nesmí zůstat:

- jednohláskové předložky a spojky (à), 

- zkratky ve spojení s číselnými údaji (např. p. 15, no 9, éd. 5, ISBN + číslo), 

- zkratky s výrazem, který po nich bezprostředně následuje (par ex.), 

- čísla a značky (100 euros, 10 kg, 16 h), 

- procenta (ČJ: 50 % = 50 procent, 50% = padesátiprocentní; FJ: 50 % = cinquante pour cent),

- složené  číselné  výrazy  (17procentní  i 17% = sedmnáctiprocentní;  20krát  i 20x,  4násobný,
čtyřnásobný)

- kalendářní data (21. 9. 2011, le 21 septembre 2011),

- zkratky rodného jména nebo oslovení s příjmením (A. Séoud, M. Naturel), 

- zkratky akademických titulů a jmen po nich následujících (Ing. Josef Novák), ve francouzštině
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však tituly většinou nepoužíváme (M. Clément, Mme nebo Mme Pichet),

- trojice čísel oddělené mezerami (2 500, 1 000 000) a telefonní čísla (800 123 987).

V textovém editoru ve Wordu vkládáme mezi slova, která se nemají objevit na konci řádků, pevnou
(neoddělitelnou) mezeru. Získáme ji současným stiskem tří kláves: Ctrl, Shift a mezerník.

2.7.  Dělení odstavců a kapitol

Na konci stránky nesmí zůstat nadpis kapitoly, samotný první řádek odstavce a slovo ukončené
rozdělovacím  znaménkem.  Na  poslední  stránce  kapitoly  by  mělo  zůstat  minimálně  pět  řádků.
Naopak na začátek  stránky nesmí  přetéci  samostatný  popisek obrázku,  poslední  řádek odstavce
a  část nadpisu.

2.8. Zdůrazňování textu

Zdůrazňování částí textu můžeme provést několika způsoby:

- podtrhávání  , 

- prokládání, kurzíva (užívá se při zdůrazňování jednoho nebo několika málo slov),

- VELKÁ PÍSMENA,

- KAPITÁLKY apod.

2.9. Odkazy na informace v textu

Chceme-li poukázat na informaci, kterou jsme už v práci uvedli nebo uvedeme, použijeme v textu
odkazy:  viz  výše  (voir  plus  haut)  a  viz  níže nebo  viz  dále (voir  plus bas).  U těchto  odkazů se
nepoužívá číslo stránky, ke které odkazují.  V opačném případě použijeme výraz  voir p.  + číslo
stránky. Příklady:

Comme nous avons précisé plus haut, la problématique du choix de l’œuvre occupe...
Nous allons traiter la problématique du choix de l’œuvre plus bas. 
Concernant la problématique du choix de l’œuvre, voir p. 54.

Pozor  na  francouzské  výrazy  ci-dessus,  ci-dessous,  ci-contre.  Mohou  se  používat  jen,  když  se
odkazovaná informace nachází na téže straně jako odkaz. Při psaní práce se na téže straně nacházet
může,  ale  často  se  stává,  že  později  vložíme  nějaký  text  před  uvedenou  stranu  a  odkazovaná
informace je už na další. Totéž se může stát až při tisku práce, kdy často dochází k posunutí textu na
stránkách. 

2.10. Zkratky

Pokud se jedná o zkratky, které nejsou běžné, např. francouzské sigles (FLE,  CECR apod.), musí
být vysvětleny vždy u prvního výskytu zkratky (v závorce, případně v poznámce pod čarou, jde-li
o složitější  vysvětlení  pojmu či zkratky).  Současně může být připojen seznam zkratek.  Příklady
různých aplikací (v jednom dokumentu musí být použity stejně):

- Le FLE (Français langue étrangère) signifie le français langue d’apprentissage pour tous ceux
qui ont une autre langue que le français comme langue maternelle.

- Le Cadre commun de références pour les langues (CECRL) décrit ce que les utilisateurs d’une
langue étrangère doivent apprendre afin de l’utiliser dans le but communicatif.

- Dans les écoles primaires tchèques, c'est le Programme cadre d’éducation (Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, RVP ZV) qui définie...
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Co se týče  běžných textových zkratek, mělo by se dbát na to, aby v jedné práci byly respektovány
zkratky jednoho druhu, např. francouzské (art. cit., voir) nebo latinské (supra, infra, op. cit., sqq.). 

Seznam zkratek ve francouzském textu (výběr):

ap. J.-C.
av. J.-C.
cf.
chap.
coll.
doc. 
éd. 
et al. 
etc.
ibid.
in
n.
no

op. cit.
p.
p.ex.
§
sqq. 
suppl.
t.
voir
vol.

après J.-C. 
avant J.-C. 
confer (srovnej, používá se také voir)
chapitre
collection
document
édition
et alii (a kol.)
et cætera
ibidem (2 citace hned za sebou)
dans 
note
numéro
opere citato (citované dílo )
page, pages
par exemple
paragraphe(s)
et suivante(s) (sequendaque)
supplément
tome
(viz)
volume

Závěrem

Ještě připomínáme, že psát závěrečnou práci ve francouzském jazyce není jednoduché a student by
se na to měl dobře připravit. 
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