
 
 

 

 

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ A OBHAJOBĚ MATURITNÍ PRÁCE 

třídy 3.DP 

 

1 Rozsah práce 

a) Listinná podoba: rozsah práce je 20-30 normostran vlastního textu bez příloh 

(do celkového počtu stran se nezapočítává titulní list, oficiální zadání, prohlášení, anotace 

a klíčová slova včetně překladu do maturitního cizího jazyka, poděkování, obsah, seznam 

použité literatury a přílohy).  

b) PowerPointová prezentace: prezentace slouží k posloupnosti výkladu a k představení 

maturitní práce maturitní komisi. Zpracování powerpointové prezentace bude součástí 

hodnocení u obhajoby. 

 

2 Odevzdání práce 

a) 1x v listinné podobě - vazba plastová, kroužková s průhlednou fólií na přední straně, 

b) 1x elektronicky bez příloh ve formátu WORD  s označením dokumentu třída-jméno, např. 

3.DP-Nováková 

c) 1x elektronicky bez příloh ve formátu PDF s označením dokumentu třída-jméno, 

např. 3.DP-Nováková 

d) 1x elektronicky všechny přílohy v jednom dokumentu ve formátu PDF s označením 

dokumentu Přílohy-třída-jméno, např. Přílohy-3.DP-Nováková 

e) 1x prezentace v PowerPointu s označením dokumentu třída-jméno, 

např. 3.DP-Nováková 

 

Elektronické verze, uvedené pod písmeny b) až e), budou zaslány všechny najednou 

z osobního školního e-mailu žáka do stanoveného termínu, tj. do 31. března 2021. Tištěnou 

verzi odevzdá žák v ředitelně školy také do stanoveného termínu (tento termín může být 

mimořádně operativně změněn dle aktuální situace v ČR). 

Odevzdání všech pěti částí je povinné. 

Elektronická práce bude dle Školního řádu Přílohy č. 1, čl. II, odst. 2 zkontrolována systémem 

„Odevzdejto“. Výpis o shodě bude vložen do práce a předán vedoucímu a oponentovi. 

Akceptovatelná shoda je stanovena na 15 %. 
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Struktura jednotlivých stran maturitní práce: 

 Titulní list (nestránkuje se), viz úvodní list dokumentu 

 Oficiální zadání maturitní práce (nestránkuje se) 

 Prohlášení o samostatném vypracování a souhlasu s uložením v knihovně a využíváním 

práce pro potřeby školy (nestránkuje se) 

 Anotace a klíčová slova v českém i maturitním cizím jazyce (nestránkuje se) 

 Poděkování (nestránkuje se)  

 Obsah (nestránkuje se) - automaticky vygenerovaný!!! 

 ÚVOD (nečísluje se, ale stránkuje se) 

 Vlastní práce (číslovat kapitoly dle vzoru a stránkovat) 

 Obsahuje 10 bodů kapitol uvedených níže v postupu práce 

 ZÁVĚR (nečísluje se, stránkuje se) 

 Seznam použité literatury (nečísluje se, nestránkuje se) 

 Seznam příloh (nečísluje se a nestránkuje se) 

Příloha 1 – Pracovní smlouva 

Příloha 2 - … 

Příloha 3 - … 

Pozn.: Nečísluje se – znamená např. 5 Závěr (ne)   Závěr (ano) 

Nestránkuje se – znamená čísla stránek v zápatí 

Kapitoly, podkapitoly a jednotlivé části budou doplněny dle vlastní práce 

 

3 Postup práce 

Žák zpracuje návrh dle konkrétního zadání a „Vlastní práce“ bude obsahovat 10 kapitol 

v tomto pořadí: 

1. Úvod - obsah podnikatelského záměru (dále PZ) 

2. Popis a zdůvodnění zvoleného oboru a konkrétního PZ 

3. Právní náležitosti založení PZ, včetně volby formy podnikání 

4. Cíle – dlouhodobý plán, plán na 2 roky 

5. Marketingový rozbor vnitřního prostředí (SWOT analýza, 6P) 

6. Personální zajištění PZ (podmínkou je minimálně 1 zaměstnanec)  

7. Marketingový rozbor okolí – zákazník, konkurence, dodavatelé, distributoři 

8. Popis místa podnikání, včetně vizualizace a obrazové dokumentace 

9. Forma propagace PZ 

10. Finanční rozpočet, vstupní investiční, provozní, včetně výpočtu mezd 

a příslušných odvodů, dále včetně vytvoření potřebné finanční rezervy 

11. Podnikatelský úvěr – rámcové podmínky vybrané banky, závěry z jednání 

12. Závěr – návratnost vloženého kapitálu, udržitelnost PZ, zdůvodnění funkčnosti PZ 
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13. Přílohy – pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, propagační materiál (např. leták), příslušné 

formuláře (stát, banka), vizualizace, mapy apod. (povinné, tj. minimálně 7 příloh) 

 

4 Formální a grafická úprava práce 

 Text maturitní práce musí být hierarchicky členěn na kapitoly a podkapitoly. Při formátování 

 textu je vhodné používat ve Wordu styly (Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 …), aby bylo možné 

 vytvořit  obsah.  Obsah  musí  být   na  samostatné  straně   vložen   pomocí   automaticky 

 generovaného obsahu. 

 Práci píšeme na bílé, čisté kancelářské papíry formátu A4. Text píšeme pouze na jednu 

 stranu listu, používáme pouze českou klávesnici. 

 Text práce rozdělujte do odstavců zarovnaných do bloku, jednotlivé odstavce zvýrazněte 

 použitím meziodstavcových mezer (celková velikost mezery mezi jednotlivými odstavci by 

 měla být 12-18 b.), první řádek odstavce neodsazujte. 

 

Vzor úpravy nadpisů vlastní práce (musí být vygenerovaný): 

ÚVOD 

1 Název kapitoly 

1.1     Název podkapitoly 

   1.1.1     Název části 

2 Název kapitoly 

2.1    Název podkapitoly 

2.1.1 Název části 

2.1.2 Název části 

2.2    Název podkapitoly 

2.2.1 Název části 

2.2.2 Název části 

ZÁVĚR 

Seznam použité literatury 

Seznam příloh  

 

Okraje:  

 nahoře a vlevo 2,5 cm 

 dole a vpravo 2 cm 

 

Písmo: 

 používáme typ Times New Roman, vel. 12 

 název kapitoly – vel. 16 
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 název podkapitoly – vel. 14 

 hlavní kapitoly začínají vždy na nové stránce 

 zvýrazňujte tučně nadpisy (nepoužívejte dvojí zvýraznění s kombinací podtržení) 

 

Řádkování: 

 nastavit na 1,5 

 zarovnávat do bloku 

 pozor na předložky, spojky a číslice na konci řádku – nelze!!!! 

 

Citace a odkazy: 

 umísťujeme v textu, v poznámce pod čarou (využíváme wordovskou funkci „vložit 

poznámku pod čarou“), poznámka se označí číslem. 

 

Seznam použité literatury: 

 uvádíme v abecedním pořadí podle příjmení autorů publikací dle vzoru: 

 

Citace literatury v textu práce – poznámky pod čarou 

 KOMZÁK, Tomáš. Řízení IT projektů pro začátečníky. Brno: Computer Press, 2013, 

s. 56-57. 

Citace článku v textu práce – poznámky pod čarou 

 TOMEŠ, Jaroslav: Obory sociální politiky. Sociální politika 3, 2001, s. 285. 

 

Ve „Zdrojích“ bude citace vypadat následovně: 

 KOMZÁK, Tomáš. Řízení IT projektů pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 

2013, s. 213. ISBN 978-80-251-3791-8. 

 TOMEŠ, Jaroslav: Obory sociální politiky. Sociální politika 3, 2001, s. 280-290. (uvádí se 

celý rozsah článku) 

 

Internetové zdroje: 

 uvádíme i odkazy na informace získané z internetových stránek – v takovémto případě 

uveďte  přesnou  adresu,  na  které  jste  informace  čerpali  (nestačí  zadat  odkaz  typu 

 http://www.seznam.cz), a datum citace 

  správně - Špalek J. Aplikovaná statistika I. [online]. ©2011, poslední revize 16. 4. 2012, 

[cit. 2012-12-05]. Dostupné na www: <http//:www.econ.muni.cz/~spalek/apst1.htm˃. 

 Kurzy.cz, ©2000–2018, AliaWeb, spol. s r.o., [on-line].[citováno 2018-03-21]. Dostupné 

na www: <http://www.kurzy.cz/zpravy/432455-jak-dlouho-udrzi-bipolarni-svetova-

ekonomika-soucasnou-vyjimecnou-rychlost/>, ISSN 1801-8688. 

http://www.seznam.cz/
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Číslování stran 

 stránky se číslují v zápatí se zarovnáním na střed, arabskými číslicemi 

 

Přílohy 

 před samotnými přílohami, hned za seznamem zdrojů, se uvádí „Seznam příloh“ 

 každá příloha musí být označena číslem a názvem a musí se vztahovat k dané práci 

 odkaz na přílohu musí být umístěn v samotném textu práce 

 Příklad seznamu příloh: 

o Příloha 1 – Pracovní smlouva 

o Příloha 2 – Nájemní smlouva atd. 

 

5 Prezentace práce 

Prezentaci zpracujete v programu PowerPoint. Na 1. slide bude název tématu práce, jméno 

a příjmení, třída, školní rok. Na dalších slidech budou převážně cíl práce, zvolený obor PZ, 

vlastní práce - rozbor jednotlivých bodů PZ, závěr a celkové shrnutí, přínos práce. 

Zachovejte pravidla pro prezentaci: stručně, bodově, jasně, přehledně.   

 

6 Obhajoba maturitní práce  

 Obhajoba maturitní práce se uskuteční dne 17. května 2021 před maturitní komisí. 

 Průběh obhajoby: příprava k obhajobě 5 minut, obhajoba před maturitní komisí 25 minut. 

1. Prezentace maturitní práce – cca 10 minut 

2. Rozprava nad vlastním zpracováním práce – cca 15 minut 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Zpracování maturitní práce konzultujete pouze se stanoveným vedoucím práce. Oponent 

práci nekonzultuje ani nepřipomínkuje. Zpracuje pouze posudek Vaší práce. Konzultovat 

práce nelze během výuky. Konzultace s jednotlivými vedoucími budou probíhat pouze po 

předchozí písemné domluvě (sjednané nejlépe emailem). 

 

7 Termíny 

 6. listopadu 2020 – zveřejnění témat  

 do 15. prosince 2020 – předání oficiálního zadání (písemně nebo elektronicky, dle 

zahájení prezenční výuky) 

 31. března 2021 – poslední termín pro odevzdání maturitních prací 

 od 5.-10. dubna 2021 – stanovení oponentů maturitních prací 

 26. dubna 2021 – odevzdání posudků od vedoucích a oponentů maturitní práce 

 od 30. dubna-2.května 2021 – zaslání posudků od vedoucích a oponentů práce žákům 

na jejich osobní školní email 
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Termíny pro konzultace s vedoucími práce 

V průběhu zpracování maturitní práce musí proběhnout minimálně 2 konzultace s vedoucími 

práce: 

První úvodní konzultace - žák přinese písemný návrh zpracování práce v bodech (cca 

jedna strana A4) nejpozději do 11. prosince 2020 

Druhá konzultace – žák předá rozpracovanou práci ke konzultaci do 31. ledna 2021 

Poslední konzultace s vedoucím nejpozději 5. března 2021 

Poslední termín k možné formální kontrole (u Ing. Fišerové) 25. března 2021 

 


