
Závěrečná maturitní práce

Pokyny pro vypracování



Formální stránka práce

• rozsah práce minimálně 20 stran textu bez příloh

• práce musí být svázána (kroužková vazba)

• dodržovat správnost z hlediska pravopisného, 
odborného i věcného vyjádření

• osobní vizitka zpracovatele 

• práce se odevzdává ve dvou výtiscích (škola + autor)

• práce bude obsahovat vložené CD s prací v elektronické 
podobě

• termín odevzdání práce je uveden na zadávacím listu



Formální úprava práce

• textový editor Word

• typ písma Times New Roman

• velikost písma 12

• formát stránky A4 (210 x 297 mm)

• řádkování 1,5 (34 řádků na stránce)

• důležité části včetně nadpisů kapitol lze zvýraznit 
tučně či kurzívou

• text členit do logických odstavců, první odstavec 
odsadit tabulátorem (pět úhozů)



Formální úprava práce

• tabulky, obrázky, fotografie číslujeme a uvádíme v 
příloze (nepatří do textové části)

• stránky se číslují arabskými číslicemi  ve středu 
zápatí stránky

• číslování kapitol je maximálně tříúrovňové (2., 
2.1., 2.1.1.)

• nepoužívat jiné fondy písma a různé druhy 
velikosti písmen

• nadpisy větších částí celku se od ostatního textu 
oddělují 2 prázdnými řádky, nadpisy podkapitol 
pouze jedním prázdným řádkem 



Formální úprava práce

• úprava písemností - norma ČSN 01 6910

• bibliografická citace – norma ČSN ISO 690



Obsah odborné práce

1) ÚVOD

2) TEORETICKÁ ČÁST

3) METODY A POSTUPY PRAKTICKÉ ČÁSTI

4) VÝSLEDKY

5) ZÁVĚR

6) SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

7) PŘÍLOHY



Titulní strana

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem, 
Zápská 302….

Logo školy

NÁZEV ODBORNÉ PRÁCE

Brandýs nad Labem, dne: Vypracoval:



Věcná a formální stránka

• název práce

• cíle, naznačit hlavní problémy 

• srozumitelně písemně sdělit, z čeho jste vyšli
a k jakým výsledkům jste dospěli

• výsledky své práce a z nich vyplývající závěry 
zpracovat,  aby byly i dále využitelné, popř. 
publikovatelné pro potřeby odborné veřejnosti 

• správnost jak věcná, tak formální



Věcná a formální stránka

• zainteresovanost na tématu 

• obsah všech vědeckých a odborných prací se 
věcně i formálně dělí: úvod, teoretickou část, 
metodiku, výsledky, závěr, seznam literatury

• práce je doplněna shrnutím (resumé) a jsou k 
ní připojeny přílohy 



1. ÚVOD

• formulace cílů

• proč se zabývat tímto problémem - motiv

• osobní zainteresovanost

• využití a přínos práce 

• současné poznatky a případně výzkumy 

na toto téma



2. TEORETICKÁ ČÁST

• teoretické uvedení do problematiky

• dosud známé poznatky a výsledky (včetně 
citací)



3. METODIKA

• slouží k stručnému a výstižnému popisu 
postupu práce

• popis technologií, měření, metodiky práce, 
zákonodárství 

• popis výběru vzorků, výběr a zpracování dat…



4. VÝSLEDKY

• předložit veškeré výsledky práce

• věcné předložení faktů

• grafy, tabulky, mapové přehledy

• stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a 
komentářů



5. ZÁVĚR

• slouží k porovnání faktů s tím, co je dosud 
známé

• popsat vše co je důležité, rozdílné, nové, 
inspirující…

• vyhodnocení k čemu jste dospěli (komentáře)

• v čem je význam práce, výsledků, dosažení cílů



6. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

• všechny prameny včetně časopisů, diplomových a 
dalších prací, písemných a ústních sdělení, vyhlášek, 
zákonů, norem i webových stránek

• každá myšlenka, která není Vaše vlastní a není řádně 
ocitována, je plagiací (krádeží duševního vlastnictví)

• literatura se uvádí na konci práce v Seznamu literatury 
v abecedním pořadí podle příjmení autora (u skupiny 
autorů podle prvního uvedeného)

• příjmení autora se obvykle píše velkými písmeny

• neuvádějí se tituly, křestní jméno se zkracuje prvním 
písmenem 



PŘÍKLADY

• BÍLEK, B.: ČS patent 101 096, Odstraňování 
ropných látek z odpadních vod, 1985. 

• URBAN, J.: Vrbovny (prutníky), Planeta ´96, 
roč. 4, 1996, číslo 7, str. 39-42. 

• www.chmu.cz/srazky, 25.10.2004. 

• http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mine
ral/amfibol.html.



CITACE

• citace je možné číslovat a v textu odkazovat na 
příslušný pramen pouze uvedením čísla v hranaté 
závorce 

• příklad: Při úpravách vodních toků je třeba 
věnovat pozornost zachování původních 
břehových porostů [3,8,9]

• příklad: Čáp černý zde každoročně hnízdí od roku 
1995 (HRUBEC,K.: 2003) 

• příklad: Ke sledování změny pH v průběhu reakce 
je vhodný systém CMS (BÍLEK, M.:2004), jehož…. 



PŘÍLOHY

• číslovat

• fotografie včetně autora (autorský zákon)

• http://www.a-
m.de/deutsch/lexikon/mineral/schichtsilicate/
serpentin-bild1.htm - 6, autor Rainer Bode, 
15.02. 2012



Obhajoba

• student je povinen odevzdat prezentaci 
maturitní práce do 30. dubna

• přítomné stručně seznámit s obsahem práce, s 
jejím cílem, postupem a výsledky řešení

• přednést práci srozumitelným jazykem 

• vybrat podstatné části, aby se nepřekročil 
časový limit (10 min.) a při tom byl poskytnut 
jasný, ucelený a zajímavý obraz o práci a jejích 
výsledcích 



HODNOCENÍ MATURITNÍ PRÁCE

Hodnocení se skládá ze tří částí: 

• KONZULTANT (1/3)

• OPONENT (1/3) 

• OBHAJOBA (1/3)

POKUD BUDE JEDNA ČÁST HODNOCENA 
NEDOSTATEČNOU, VÝSLEDNÁ ZNÁMKA BUDE 

AUTOMATICKY NEDOSTATEČNÁ



KONZULTANT – hodnotí:

• přístup k zvolenému tématu

• aktivitu při konzultacích

• samostatnost

• dodržení tématu práce

• přínosnost a původnost práce

• jazykovou, formální a odbornou 

stránku práce



OPONENT - hodnotí

• přínosnost a původnost práce

• jazykovou, formální a odbornou 

stránku práce


