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Abstract 

[Napište anotaci (500–600 znaků včetně mezer) v angličtině. Shodný text 
anotace musí být vložen do Archivu závěrečné práce v Informačním sys-
tému MU.] 
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Seznam obrázků 

Nenalezena položka seznamu obrázků. 
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Seznam tabulek 

Nenalezena položka seznamu obrázků. 
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Seznam pojmů a zkratek 

[Heslo] – [Definice] 
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1 Úvod 

Klepněte sem 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 ur-
čen pro ostatní odstavce kromě prvního. 
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2 [Název kapitoly] 

2.1 [Název podkapitoly] 
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3 Závěr 
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Použité zdroje 

Aktuální dokument neobsahuje žádné prameny. 
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Příloha A [Název přílohy] 
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Rejstřík 

Nebyly nalezeny položky rejstříku. 


