
 

 

 

 

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ A OBHAJOBĚ MATURITNÍ PRÁCE 

 

Rozsah práce: 

a) Listinná podoba: 25-30 stran vlastního textu bez příloh (do celkového počtu stran se 

nezapočítává titulní list, oficiální zadání, prohlášení, anotace a klíčová slova včetně 

překladu do anglického jazyka, poděkování, obsah, seznam použité literatury 

a přílohy). 

Povinnou přílohou (označenou č. 1) je vlastní seznam 10 vybraných písní ze 

školního seznamu  písní pro daný školní rok (2x obtížnost lehká, 4x obtížnost střední 

a 4x obtížnost těžká) 

b) PowerPointová prezentace: zpracovat stručně obě dvě části. Prezentace slouží 

k posloupnosti výkladu a k představení maturitní práce maturitní komisi. Zpracování 

powerpointové prezentace bude součástí hodnocení u obhajoby. Zachovejte pravidla 

pro prezentaci: stručně, bodově, jasně, přehledně. 

 

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. 2.MA-Nováková 

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

např. 2.MA-Nováková 

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

dokumentu Přílohy-třída-jméno např. Přílohy-2.MA-Nováková 

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

např. 2.MA-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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K samotné obhajobě si pak s sebou přinesete: 

- notový záznam písní z vlastního seznamu 

- motivační pomůcky 

- výrobek 

- portfolio 

Konkrétní zadání: 

1. část:  

Žák zpracuje týdenní program MŠ na zadané téma pro děti věkové skupiny 3-6 let 

(předškolní věk)  

2. část:  

Žák zpracuje obecně celoroční, tematicky zaměřenou činnost kroužku „Mladý 

badatel“, a podrobně rozpracuje jednu schůzku zaměřenou na vybrané téma. Věková 

skupina 10-15 let (starší školní věk). Schůzky se konají 1x za 14 dní. Jedna schůzka 

je do 15:00 – 18:00 hodin 

 

Program 1 bude zahrnovat: 

1    Mateřská škola 

1.1   Teoretická část v rozsahu min. jedné strany -  charakteristika věkové    

          skupiny, specifika této věkové skupiny, děti s SPU+děti nadané apod. 

1.2     Praktická část 

1.2.1 Vzdělávací cíl (hlavní cíl + dílčí cíle) 

1.2.2 Motivace 

1.2.3 Kompetence (odkazy na RVP) a  očekávané výstupy 

1.2.4 Harmonogram činností pro jednotlivé dny (50 minut řízené dopolední 

činnosti + jedna navazující aktivita venku). Rozpracujte po dnech tak, 

aby každý den obsahoval všechny aktivity včetně cíle daného dne, 

výstupu a denní reflexe. 

1.2.5 Podrobný popis celotýdenních výtvarných aktivit: seznam pomůcek, 

postup, jedna fotografie výrobku, bezpečnost při práci 

1.2.6 Podrobný popis pohybové aktivity s pohybovými prvky – zhudebnění 

říkadla: samotný text, notový zápis melodie + jednoduchý nákres 

pohybových prvků 

1.2.7 Podrobný popis hudební aktivity: vybraná píseň k tématu + notový 

zápis + použité Orffovy nástroje (vybranou píseň v rámci prezentace 

zazpíváte – klavíristky se doprovodí na klavír popř. na Orffovy nástroje 

a  flétnistky budou mít buď podklad MP3 popř. se doprovodí na Orffovy 

nástroje popř. kombinace obojího) 

1.2.8 Celotýdenní reflexe 
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Všechny tyto aktivity budou motivačně provázány a budou v souladu s RVP. 

 

Program 2 bude zahrnovat: 

2   Kroužek „Mladý badatel“ 

2.1 Teoretická část v rozsahu min. jedné strany -  charakteristika věkové skupiny, 

specifika této věkové skupiny, děti s SPU + děti nadané apod. 

2.2 Praktická část 

2.2.1 Vzdělávací cíl (konečný, dlouhodobý cíl + dílčí cíle) kroužku 

2.2.2 Motivace 

2.2.3 Kompetence (viz obecné kompetence v PVC) 

2.2.4 Očekávané výstupy (co bude účastník umět na konci roku) 

2.2.5 Rámcový plán tematicky zaměřeného kroužku „Mladý badatel“ na celý 

školní rok s vyznačením vybrané schůzky 

2.2.6 Rozpracování vybrané schůzky na zvolené téma 

- cíl schůzky: který z dílčích cílů schůzka pomáhá naplnit 

- počet organizátorů 

- dílčí motivace 

- harmonogram jednotlivých činností v rámci schůzky 

- popis her a aktivit: metodika, pomůcky, popis pravidel, materiál, 

nároky na prostor, časové rozvržení 

- reflexe 

 

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

1. Hra na hudební nástroj - cca 5 minut 

2. Prezentace obou částí maturitní práce –  cca 10 minut 

3. Rozprava – cca 10 minut 

Obhajoba 2.MA – 18. května 2021 a  obhajoba 2.MB – 19. května 2021 

 

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). 
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Termíny: 

 4. listopadu 2020 – zveřejnění témat 

 do 15. prosince 2020 – předání oficiálních 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 

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

jejich osobní školní email 

Konzultace s vedoucími: 

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

práce: 

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

(max. 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. Hruškové) 25. března 2021 

 

Struktura práce: 

 Titulní list (nestránkuje se) 

 Oficiální zadání maturitní práce (nestránkuje se) 

 Prohlášení o samostatném vypracování a souhlas s uložením v knihovně 

a využíváním práce pro potřeby školy (nestránkuje se) 

 Anotace a klíčová slova 

 Anotace a klíčová slova v anglickém jazyce 

 Poděkování (nestránkuje se) 

 Obsah (nestránkuje se)  - vygenerovaný!!!! 

 Úvod (nečísluje se, ale stránkuje) 

 Vlastní práce (číslovat kapitoly dle vzoru), stránkovat 

1   Mateřská škola 

1.1  Teoretická část 

1.2  Praktická část 

2   Kroužek „Mladý badatel“ 

2.1  Teoretická část 

2.2  Praktická část 

 Závěr (nečísluje se, stránkuje) 

 Seznam použité literatury (nečísluje se, nestránkuje) 

 Seznam příloh (nečísluje se a nestránkuje se) 
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Příloha 1 – Vlastní seznam písní (na předepsaném formuláři) – tato příloha č. 1  

je povinná 

Příloha 2 - …. 

Příloha 3 - …. 

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

Nestránkuje se – znamená čísla stránek v zápatí 

 

Formální a grafická úprava práce 

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

stranu listu, používáme pouze českou klávesnici. 

 

Okraje:  

 nahoře a vlevo 2,5 cm 

 dole a vpravo 2 cm 

 

Písmo: 

 používáme typ Times New Roman, vel. 12 

 název kapitoly – vel. 16 

 název podkapitoly – vel. 14 

 hlavní kapitoly začínají vždy na nové stránce 

 

Řádkování: 

 nastavit na 1,5 

 zarovnávat do bloku 

 pozor na předložky a spojky 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. 

 

Obsah (musí být vygenerovaný) – vzor: 

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 
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2.1.2 Název části 

2.2    Název podkapitoly 

2.2.1      Název části 

ZÁVĚR 

Seznam použité literatury 

Seznam příloh  

Pozn.: Kapitoly, podkapitoly a jednotlivé části budou doplněny dle vlastní práce 

 

Seznam literatury 

uvádíme v abecedním pořadí podle příjmení autorů publikací dle vzoru: 

 
Citace literatury v textu práce – poznámky pod čarou 
STODŮLKOVÁ, Eva – ZAPLETALOVÁ, Eliška: Pedagogika pro střední školy, Beroun 2015, 
s. 120–121. 

 
Citace článku v textu práce – poznámky pod čarou 
UŽDIL, Jaromír: Výchova uměním a k poznání umění, Pedagogika 6, 1956, s. 686. 

 
Ve „Zdrojích“ bude citace vypadat následovně: 
STODŮLKOVÁ, Eva – ZAPLETALOVÁ, Eliška: Pedagogika pro střední školy. Beroun 2015. 
ISBN 
UŽDIL, Jaromír: Výchova uměním a k poznání umění. Pedagogika 6, 1956, s. 683–691 
(uvádí se celý rozsah článku). 

 
 
Internetové zdroje: 
NUV – Národní ústav pro vzdělávání, Rámcové vzdělávací programy, RVP pro předškolní 
vzdělávání, dostupné on-line: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani [26. 11. 
2018]. 
 

Číslování stran 

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

 

Přílohy 

 před samotnými přílohami, hned za seznamem použité literatury 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 

 Seznam příloh: 

Příloha 1 – Vlastní seznam písní (na předepsaném formuláři) – tato příloha č. 1  je 

povinná 

Příloha 2 – Pracovní list „Houby“ – např. 

Příloha 3 – Fotografie „Výrobek“- např. 

Příloha 4 – Obrázek „Les“ – např. 

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani

