
 

 

 

 

 

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ A OBHAJOBĚ MATURITNÍ PRÁCE 

4.VS a 4.DV 

 

Rozsah práce: 

a) Listinná podoba: 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 anglického 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. 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. 4.VS-Nováková (denní studium) nebo 4.DV-Nováková (dálkové studium) 

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

např. 4.VS-Nováková (denní studium) nebo 4.DV-Nováková (dálkové studium) 

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

dokumentu Přílohy-třída-jméno např. Přílohy-4.VS-Nováková (denní studium)  nebo 

Přílohy-4.DV-Nováková (dálkové studium 

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

např. 4.VS-Nováková (denní studium) nebo 4.DV-Nováková (dálkové studium) 

 

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 %. Vyšší shoda, ovlivněná citacemi právních  

norem, musí být odůvodněna a schválena vedoucím práce.  
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Konkrétní zadání: 

1. část:  

Teoretická: žák prokáže kompetenci pracovat s odbornou literaturou a právními 

normami, provede rešerši základní literatury k vybranému tématu, dokáže z ní čerpat 

a kriticky zhodnotit, požadavek – min. 3 odborné publikace – nikoli zákony. Formuluje 

základní závěry k stanovenému cíli práce, provádí komparaci různých pramenů, 

kterou dokáže aplikovat na vystudovanou problematiku.  

2. část:  

Praktická: žák využije výzkumné metody, kvalitativního nebo kvantitativního výzkumu 

(dotazník, rozhovor, anketa, kazuistika, pozorování, statistické metody, grafy) 

 

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

1. Prezentace obou částí maturitní práce –  cca 10 minut 

2. Rozprava – cca 15 minut 

Obhajoba 4.VS – 18. května 2021 a obhajoba 4.DV – 17. 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). 

 

Termíny: 

 5. října 2020 – zveřejnění témat 

 do 15. prosince 2020 – předání oficiálních zadání včetně vedoucích  

 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 soukromý (školní) email 

Konzultace s vedoucími: 

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

práce: 

První úvodní konzultace - žák přinese nebo zašle svému vedoucímu písemný návrh 

zpracování práce v bodech (max. jedna strana A4) nejpozději do 11. prosince 2020  

Druhá konzultace – žák předá nebo zašle rozpracovanou práci ke konzultaci  

do 31. ledna 2021 

Poslední konzultace s vedoucím nejpozději 5. března 2021 
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Poslední termín k možné formální kontrole (u Ing. Hruškové) 25. března 2021 

Konzultace je možná v rámci hodin předmětu Seminář k maturitní práci nebo na základě 

předchozí dohody s vyučujícími. 

 

Struktura práce: 

 Titulní list (nestránkuje se), viz úvodní list dokumentu 

 Oficiální zadání maturitní práce (nestránkuje se) 

 Prohlášení o samostatném vypracování a souhlas s uložením v knihovně  

a využíváním práce pro potřeby školy (nestránkuje se) 

 Poděkování (nestránkuje se) 

 Anotace a klíčová slova 

 Anotace a klíčová slova v anglickém jazyce (nestránkuje se) 

 Obsah (nestránkuje se) - automaticky vygenerovaný!!! 

 ÚVOD (nečísluje se, ale stránkuje se)  

 Vlastní práce (číslovat kapitoly dle vzoru), stránkovat 

1 Teoretická část – stať 

1.1   Vlastní text 

1.2   Vlastní text 

2 Praktická část – stať 

2.1   Vlastní text 

2.2   Vlastní text   

 ZÁVĚR (nečísluje se, stránkuje se) 

 Seznam použité literatury a pramenů (nečísluje se, nestránkuje se) 

 Seznam příloh a obrázků  (nečísluje se, nestránkuje se) 

Pozn.  

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

Nestránkuje se – znamená čísla stránek v zápatí 

 

Formální a grafická úprava práce 

 

Text maturitní práce 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. 

 

Okraje:  

 nahoře a vlevo 2,5 cm 
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 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 

 zvýrazňujte tučně nadpisy (nepoužívejte dvojí zvýraznění s kombinací podtržení) 

 

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 (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 

2.1.2 Název části 

2.2    Název podkapitoly 

2.2.1      Název části 

ZÁVĚR 

Seznam použité literatury 

Přílohy 

 

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

 

Seznam literatury 

uvádíme v abecedním pořadí podle příjmení autorů publikací dle vzoru: 

 



 5 

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: 

Machart, 2015, 232 s. ISBN 978-80-87938-32-4 

UŽDIL, Jaromír: Výchova uměním a k poznání umění. Pedagogika 6, 1956, s. 683–691 

(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 z <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. 

 

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 

 informovaný souhlas dotčených osob bude předán vedoucí práce 

 Příklad seznamu příloh: 

 Příloha 1 – Pracovní smlouva 

 Příloha 2 – Nájemní smlouva atd. 

 

 
 
 

http://www.seznam.cz/
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