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ČSN ISO 7144 Dokumentace – Formální 
úprava disertací a podobných dokumentů 
Nejen zákony, také normy, které jsou platné v České republice, se postupně přizpůsobují těm, které 
jsou platné v Evropské unii. Norma ISO, která řeší úpravu disertací, je z roku 1986, v České 
republice je platná od března 1997. 

Je určena jak vydavatelům, tak autorům prací. Formální úprava, styl a uspořádání bibliografie 
disertace musí být v souladu se zvláštními pravidly vysoké školy.  

Norma obsahuje celou řadu odkazů a citací, vydal ji Český normalizační institut. Pro základní 
orientaci uvádíme tento stručný výběr. 

1 Příprava textu 
 

Kresby a náčrtky pouze černou barvou 

Velikost  A4 

Okraje   dostatečné, aby umožnily vazbu a rozmnožování 

Číslování stránek bez přerušení arabskými číslicemi, včetně vakátů (záměrně nepotištěných 
stránek), titulní list se započítává, ale nečísluje 

Číslování kapitol úvod má vždy číslo 0 

Norma tedy neřeší ani velikost a typ písma, ani počet řádků na stránce, ani nepředepisuje přesnou 
velikost okrajů. 

2 Pořadí prvků 
 

1. Úvod    

deska      

přídeští 

titul  název práce, jméno autora a další podle charakteru práce 

errata   list se seznamem chyb, může být pouze vložený 

abstrakt stručný obsah práce; nad nebo pod ním seznam klíčových slov 

předmluva důvody, které vedly k výzkumu, předmět, cíl a účel, poděkování za pomoc 

obsah  včetně čísel stran 
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seznam ilustrací a seznam tabulek  vyskytují-li se 

seznam zkratek a značek   vyskytují-li se 

slovník      vyskytuje-li se 

 

2. Hlavní textová část 

text s ilustracemi a tabulkami 

soupis citací 

 

3. Přílohy 

 

číslování stran navazuje na hlavní textovou část 

přílohy jsou označeny písmeny A, B …, např. Příloha A 

každá příloha začíná na nové stránce 

 

4. Závěrečná část 

rejstřík 

životopis autora, je-li požadován 

přídeští a deska 

Norma ČSN ISO 7144 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů obsahuje 
celou řadu odkazů a citací.  

Jana Olchavová 


