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1 Přihlášení k maturitní práci 
Žáci vyplní přihlášku k maturitní práci s obhajobou, ve které si zvolí téma dle zadání se 

souhlasem vedoucího práce. Vyplněnou přihlášku pak osobně odevzdají vedoucímu práce proti 

podpisu nejpozději do 30. 9. 2022 do 12.00 hodin. Proti tomu obdrží Protokol o průběhu 

maturitní práce nezbytný ke konzultacím. 

  



 

 

 

2 Odevzdání maturitní práce 
Žáci odevzdají vypracovanou maturitní práci včetně Protokolu o průběhu maturitní práce 

nejpozději do 31. 3. 2023 do 12:00 hodin. Práci odevzdají osobně výhradně proti podpisu 

vedoucímu práce. V případě náhlé nepřítomnosti vedoucího práce bude určen jeho zástupce. 

Práce bude obsahovat pevnou nerozebíratelnou vazbu. Společně s vytištěnou a svázanou prací 

odevzdávají žáci elektronickou podobu práce na e-mail vedoucího práce. 

Žáci, kteří nematurují v řádném jarním termínu nebo práci v řádném stanoveném termínu 

neodevzdali, odevzdají maturitní práci nejpozději do 9. 6. 2023 do 12:00 hodin. Práci odevzdají 

výhradně proti podpisu vedoucímu práce. V případě náhlé nepřítomnosti vedoucího práce bude 

určen jeho zástupce. 

Žáci, kteří neuspějí u obhajoby maturitní práce v jarním termínu, musí po dohodě s vedoucím 

práce maturitní práci přepracovat nebo vypracovat novou a odevzdat nejpozději do 28. 8. 2023 

do 12:00 hodin. Práci odevzdají výhradně proti podpisu vedoucímu práce. V případě náhlé 

nepřítomnosti vedoucího práce bude určen jeho zástupce. Téma a zadání maturitní práce se 

zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Žáci, kteří maturují v řádném jarním termínu, ale neodevzdají maturitní práci  

do 31. 3. 2023 do 12:00 hodin, budou z maturitní práce s obhajobou v řádném jarním termínu 

hodnoceni  nedostatečně. 

Neodevzdá-li žák pro vážné důvody (tj. závažné zdravotní důvody na základě lékařského 

potvrzení nebo jinak závažné důvody – např. úmrtí v rodině apod.) maturitní práci  

ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy a vedoucímu práce nejpozději v den 

stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi 

náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá ve



 

 

 

stanoveném termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva 

nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou maturitní zkoušku vykonal neúspěšně. 

Nejpozději do 28. 4. 2023 do 12:00 hodin odevzdají žáci prezentaci ve formátu .PPT, .PPS, 

prostřednictvím níž seznámí u obhajoby maturitní komisi se svou maturitní prací. Prezentace je 

nutné zaslat výhradně vedoucímu práce na jeho e-mail. Prezentace bude obsahovat informace 

o žákovi (jméno, příjmení, třída, školní rok), název firmy, zvolený předmět podnikání, průběh 

založení a vedení firmy dle zadaných požadavků. 

Žáci, kteří odevzdají maturitní práci v červnu, zašlou prezentaci vedoucímu práce ve 

formátu PPT, PPS nebo PDF nejpozději do 9. 6. 2023, do 12.00 hodin. 

Žáci, kteří odevzdají maturitní práci v srpnu, zašlou prezentaci vedoucímu práce ve 

formátu PPT, PPS nebo PDF nejpozději do 28. 8. 2023, do 12.00 hodin.  

Průběžné zpracování prezentace je možné také po předchozí domluvě konzultovat s vedoucím 

práce, ovšem v dostatečném předstihu (alespoň 4 dny) před termínem odevzdání. 

Každý žák musí do výše určených termínů odevzdat: 
 

● Přihlášku k maturitní práci 

● Protokol o uskutečněných konzultacích 

● Zpracovanou maturitní práci dle požadavků 

● Prezentaci 

● E-mail vedoucímu práce s elektronickou podobou práce, která bude v jenom souboru 

             (formát .doc a .pdf)



 

 

 

3 Vypracování maturitní práce 
Žáci vypracovávají maturitní práci a průběžně ji osobně konzultují se stanovenými konzultanty 

(ve výjimečných případech je možné uskutečnit konzultaci se souhlasem konzultanta 

elektronicky skrze e-mail, vždy musí být doložen závažný důvod nepřítomnosti. Průběh každé 

konzultace bude zaznamenán na Protokol o průběhu maturitního práce. Před každou 

konzultací je nutné se s vyučujícím domluvit prostřednictvím školního e-mailu a zaslat 

materiály, které se budou konzultovat. 

Každý žák musí v daném měsíci splnit povinné konzultace, ze které obdrží známky, která bude 

započítány do   průběžné   klasifikace   v předmětu Seminář k maturitní práci (říjen až prosinec 

= 1. pololetí, leden až březen = 2. pololetí). V případě nesplnění povinné konzultace, je žák 

hodnocen známkou nedostatečně, která si mu započítává do uvedeného předmětu. 

Přehled termínů možných konzultací: 
 

● říjen – povinné náležitosti 1 – 4 (3. 10. – 21. 10. 2022) 

● listopad – povinné náležitosti 5 - 8 (1. 11. – 25. 11. 2022) 

● prosinec – povinné náležitosti 9 - 12 (28. 11. – 16. 12. 2022) 

● leden – povinné náležitosti 13 - 16 (3. 1. – 20. 1. 2023) 

● únor – povinné náležitosti 17 – 20 (23. 1. – 24. 2. 2023) 

● březen – volitelné části (27. 3. – 17. 3. 2023) 

● Pokud žák v daném měsíci nesplní povinnou konzultaci, bude v průběžné klasifikaci 

hodnocen z jednotlivých úkolů známkou nedostatečně. 

● Za 1. pololetí je možné poslední konzultaci uskutečnit do 16. prosince 2022 a za 2. 

pololetí pak nejpozději do 17. března 2023. 

 

Žáci, kteří maturitní práci přepracovávají, nebo pracují na nové, musí rovněž splnit minimálně 

5 povinných konzultací, osobně, případně formou elektronické komunikace. Téma a zadání 

maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 



 

 

 

4 Hodnocení maturitní práce 
Ústní obhajoba včetně prezentace se započítává do celkového hodnocení maturitní práce 50 % 

výsledné známky. 

Písemná část odevzdané maturitní práce včetně všech podkladů (vytištěná maturitní práce, 

elektronická podoba, Protokol o průběhu maturitní práce) se započítává do celkového 

hodnocení maturitní práce 50 % známky. 

Nejpozději do 5. 5. 2023 obdrží žáci na svůj školní e-mail posudek od vedoucího práce a 

oponenta včetně otázek k obhajobě. 

Žáci, kteří odevzdají práci v červnovém termínu, obdrží posudek na svůj školní e-mail do 

30. 6. 2023. Žáci, kteří odevzdávají maturitní práci v srpnovém termínu, obdrží posudek 

nejpozději 1. 9. 2023. 

Ve dnech 15. – 19. května 2023 žáci obhajují před komisí výsledky své maturitní práce. Délka 

obhajoby včetně odpovědí na případné dotazy je 15 minut, před vlastní obhajobou má žák 5 

minut určených na přípravu v učebně určené pro konání maturitní zkoušky. Žáci  

s uzpůsobením PUP mají čas na přípravu navýšen dle dodaného doporučení ŠPZ (o 25 %,  

50 %, 75 % nebo 100 %). Při ústní obhajobě nejsou povoleny žádné jiné pomůcky (např. 

pomocné kartičky) kromě prezentace. Bez řádné obhajoby bude projekt hodnocen jako 

nedostatečný - obhajoba je nutnou podmínkou. 

Žáci, kteří odevzdají práci v červnovém či srpnovém termínu, budou konat obhajobu před 

komisí v září v opravném či náhradním termínu maturitních zkoušek.



 

 

 

5 Formální náležitosti maturitní práce 
Tištěná práce bude obsahovat: 

 
● Titulní stranu (logo a název školy, název MP, školní rok, třída, jméno) – žák použije 

stanovený vzor 

• List se nečísluje 

● Prohlášení  

• Prohlášení je povinné, uvádí se na samostatný list  

• Uvádí se datum, místo a vlastnoruční podpis. 

• Prohlášením žák deklaruje, že práci vypracoval samostatně a citoval 

veškerou použitou literaturu. 

• Prohlášení je uvedeno ve spodní části strany. 

• Strana se nečísluje. 

● Vygenerovaný obsah 

• Souhrn všech kapitol, podkapitol a dalších částí práci 

• Zobrazení max. 3 úrovní 

• Strana se nečísluje  

● Úvod (délka min. půl strany A4, tj. min. 900 znaků) 

• V úvodu je popsán problém, kterým se práce zabývá. Uvádí se zde důvod, 

proč bylo toto téma vybráno, zároveň se zde uvede cíl práce 

• Kapitola se nečísluje, ale je stylem Nadpis 1 

• Začíná zde číslování stránek podle počtu předchozích listů (tj. titulní strana, 

prohlášení, poděkování, anotace, obsah – např. 6. strana)  

● Vlastní obsah maturitní práce dle zadání (viz bod č. 3 - Vypracování maturitní práce) 

● Závěr (délka min. půl strany A4, tj. min 900 znaků) 

• Hodnotí splnění cíle práce a uvádí možnost uplatnění v praxi.  

• Zhodnotí reálnost vlastní fiktivní firmy. 

• Kapitola se nečísluje, ale je stylem Nadpis 1. 

• Stránka se čísluje. 



 

 

 

● Zdroje dle citačních norem (týká se i obrázků apod.) 

• Seznam musí zahrnovat všechny prameny, knihy, internetové odkazy a další, 

z nichž bylo čerpáno.  

• Seznam literatury musí být úplný.  

• Kapitola se nečísluje, ale je stylem Nadpis 1.  

• Strana se čísluje. 

• Závazná forma citací je upravena v normě ČSN ISO 960. Při vypracování 

maturitní práce jsou žáci povinni se touto normou řídit.  

• Žákům je doporučeno k vytvoření všech citací využívat webové stránky 

www.citace.com 

 
5.1 Požadavky na zpracování 

5.1.1 Povinné náležitosti 

Tématem maturitního projektu je založení a vedení fiktivní firmy, která bude vedena dle 

živnostenského zákona. Osoba podnikající dle živnostenského zákona (OSVČ) může vybírat ze 

všech druhů živnostenského oprávnění.   

Níže uvedené náležitosti musí být v maturitním projektu zapracovány a jejich zadané pořadí a 

název musí být dodrženy: 

1. Název a logo (Mgr. Lucie Růžičková) 

2. Slogan (v českém a cizím jazyce) (Mgr. Lucie Růžičková) 

3. Podnikatelský záměr (min. délka 1 str. A4) (Mgr. Lucie Růžičková) 

4. Vizitka (Mgr. Lucie Růžičková) 

5. Sestavení zahajovací rozvahy (Mgr. Lucie Růžičková) 

6. Založení bankovního účtu (Mgr. Lucie Růžičková) 

7. Produktové portfolio (sortiment, který firma nabízí) (Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 

8. Kalkulace ceny vybraného výrobku nebo služby (Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 

9. Marketingový mix na vybraný výrobek nebo službu (Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 

10. Sestavení inzerátu nabídky práce (min. 2 různé pracovní pozice)  
(Mgr. Lucie Růžičková) 

11. Životopis potencionálního zaměstnance (Mgr. Lucie Růžičková) 



 

 

 

12. Sepsání pracovní smlouvy (Mgr. Lucie Růžičková) 

13. Výpočet mezd s vyplněním mzdového dokladu pro min. dva pracovníky včetně 

podrobného popisu výpočtu (Mgr. Lucie Růžičková) 

14. Výpočet měsíční zálohy daně z příjmu FO ze závislé činnosti včetně podrobného popisu 

výpočtu (Mgr. Lucie Růžičková) 

15. Inventární karta na vybraný dlouhodobý majetek včetně postupu výpočtu 

daňových odpisů (Mgr. Lucie Růžičková) 

16. Vyplnění příjmového a výdajového pokladního dokladu (Mgr. Lucie Růžičková) 

17. Zaúčtování min. 20 účetních operací souvisejících s danou firmou (Mgr. Lucie 

Růžičková) 

18. SWOT analýza (Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 

19. Akční leták (Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková 

20. Obchodní dopisy (nabídka, poptávka) v českém jazyce (Mgr. Lucie Růžičková) 
 

5.1.2 Volitelné náležitosti 

Z níže uvedených náležitostí si žák vybere minimálně pět, které musí být do maturitního 

projektu zapracovány. Řazení volitelných náležitostí je libovolné, ale musí být zařazeny až za 

povinnými. 

21. Srovnání nejméně dvou reálných firem s fiktivní firmou (Mgr. Lucie Růžičková) 

22. Katalog (Mgr. Lucie Růžičková) 

23. Organizační struktura (Mgr. Lucie Růžičková) 

24. Vystavení faktury na výrobky nebo služby dané firmy (Mgr. Lucie Růžičková) 

25. Vystavení objednávky (Mgr. Lucie Růžičková) 

26. Příkaz k úhradě (Mgr. Lucie Růžičková) 

27. BCG analýza (Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 

28. Sestavení osobního dotazníku firmy pro nového zaměstnance a jeho vyplnění  
(Mgr. Lucie Růžičková) 

29. Vyplnění daňového přiznání (Mgr. Lucie Růžičková) 

30. Sepsání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na určitý druh dlouhodobého majetku 
(Mgr. Lucie Růžičková) 

31. Orientační výpočet bodu zvratu pro analýzu efektivnosti výroby / poskytování služby 
(stanovení fixních a variabilních nákladů, kalkulace ceny výrobku nebo služby)  
(Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 



 

 

 

32. Vstup na zahraniční trh (uplatnění v rámci EU nebo mimo EU – důvody apod.) – pouze 
obor ZOL (Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 

33. Výpočet kalkulací úplných nákladů v rámci zahraničního obchodu – pouze obor ZOL 
(Mgr. et Mgr. Simona Sedláčková) 

 
Rozsah práce je min. 20 stran povinných náležitostí a min. 5 stran volitelných náležitostí.



 

 

 

5.1.3 Prezentace 

Délka obhajoby včetně doby na případné dotazy je 15 minut. Délka prezentace by tudíž 

měla být 10 minut. Níže uvedené náležitosti musí být v prezentaci zapracovány: 

34. Úvodní snímek (jméno, třída, logo školy, název maturitní práce) 
 

35. Obsah prezentace 
 

36. Základní údaje o firmě 
 

37. Logo a slogan firmy (může být i na dvou snímcích) 
 

38. Hlavní body z podnikatelského záměru 
 

39. Rozvaha 
 

40. Produktové portfolio 
 

41. SWOT analýza 
 

42. Další části maturitní práce dle vlastního výběru 
 

43. Zdroje dle citační normy 



 

 

 

6 Formátování práce 
V celém textu je nutné zachovat jednotnou grafickou úpravu.  

Formát stránky: 

 Používají se kancelářské papíry formátu A4.  

 Tiskne se jednostranně.   

 Strana je standardizovaná strana textu o velikosti 12, řádkování 1,5.  

 Jedna normostrana má 1800 znaků.  

Písmo: 

 Typ Times New Roman, velikost 12 bodů  

 V textu celé práce lze použít maximálně 4 řezy písma – obyčejné, tučné, kurzíva a tučná kurzíva. 

 V textu se nepodtrhává, nepoužívají se barevné nadpisy ani zdobné písmo.  

Odstavec: 

 Řádkování: 1,5 v celé práci.  

 Mezera za odstavcem: 10 bodů.  

 Zarovnání textu do bloku bez odsazení prvního řádku odstavce.  

 Odsazení (zleva i zprava) žádné.  

Okraje stránky: 

horní okraj  2,5 cm    dolní okraj 2,5 cm   

levý okraj  2,5 cm    pravý okraj  2,5 cm   

 

Text odstavce se píše bezprostředně od levého okraje, a to včetně odrážek (s možnou výjimkou  

u víceúrovňových odrážek tam, kde to poslouží přehlednosti). Na konci stránky nesmí zůstat: nadpis 

kapitoly, samostatný řádek odstavce. Začátek stránky nesmí obsahovat: samostatný popis obrázku, 

poslední řádek odstavce či část nadpisu. 

 

Číslování stránek: 

 Stránky se číslují arabskými číslicemi v zápatí stránky, číslo je zarovnané doprostřed.   

 Číslování stránek začíná na straně s kapitolou Úvod.  

 Počet stránek se však počítá od titulního listu.  

 Číslování stránek končí na straně se seznamem příloh.  

 Nečíslují se tyto stránky: titulní list, prohlášení, poděkování, anotace, obsah.  

 

 

 



 

 

 

Úprava nadpisů:  

 Nadpis začíná vždy velkým písmenem, nedělá se za ním tečka, uvádí se na samostatném řádku. 

 Hlavní kapitoly (použitý styl: nadpis 1) začínají vždy na nové stránce a píší se kapitálkami.  

 Pro číslování nadpisů kapitol se používají arabské číslice, mezi číslo kapitoly a text nadpisu se 

nepíše tečka.  

 Pro číslování nadpisů podkapitol se používají arabské číslice, mezi něž se vkládá tečka. Za 

tečkou nepíšeme mezeru.   

1 HLAVNÍ KAPITOLA  

1.2 Oddíl  

1.2.1 Pododdíl  

 Nečíslují se kapitoly: úvod, závěr, seznam použité literatury, seznam obrázků, tabulek, seznam 

použitých zkratek a seznam příloh.  

 Formátování nadpisů je stanoveno následovně:  

o Typ písma: Times New Roman, tučné, barva černá, zarovnání vlevo, řádkování 

jednoduché  

o Styl Nadpis 1 – velikost 18, odstavcová mezer: před 12 b, za 3 b 

o Styl Nadpis 2 – velikost 16, odstavcová mezer: před 12 b, za 3 b 

o Styl Nadpis 3 – velikost 14, odstavcová mezer: před 12 b, za 3 b 

Vzhledem k nutnosti vytvořit automatický obsah je nutné upravit všechny styly dle výše 

uvedeného zadání. 

 

 
  



 

 

 

7 Doporučení 
● Každá z jednotlivých kapitol začíná na nové stránce. 

● Předpokladem úspěšně vypracovaného maturitního projektu je i správné užití českého 

jazyka a jeho pravidel. 

● Práce by měla být i pro laiky po vizuální stránce esteticky přitažlivá. 

● Předpokládá se logická provázanost práce. 

 
V případě zjištění duplicity, byť jen jediné části maturitní práce s jinou ze tříd 4. A či 4. 

C, budou tyto práce hodnoceny nedostatečně! V tomto případě žák nebude připuštěn k 

obhajobě maturitní práce! 

V případě zjištění, že je některá část či více částí okopírovaná z internetu či jiného 

necitovaného zdroje, bude práce hodnocena taktéž jako nedostatečná! V tomto případě 

žák nebude připuštěn k obhajobě maturitního projektu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rybitví dne 29.9. 2022 
Ing. Monika Kohoutková, v. r. 

ředitel školy 
 


