
 
 

 

 
 

 
Maturitní práce s obhajobou 

Kód a název oboru: 18-20-M/01 Informační technologie 

č.j. EDUPAR/095/2022 

Téma maturitní práce: Grafický projekt / Webový projekt 

Vedoucí maturitní práce: Mgr. et Mgr. Jan Vopršal 

 Ing. Adam Richter 

Oponenti maturitní práce: Ing. Markéta Kisová 

  Ing. Přemysl Fuka 

   

 

Konzultant: Ing. Markéta Kisová 

 Ing. Přemysl Fuka 

 

Školní rok: 2022/2023 



Maturitní práce s obhajobou  Obor Informační technologie 

 

 

Obsah 
Obsah .......................................................................................................................................... 1 

1 Přihlášení k maturitní práci ................................................................................................. 3 

2 Odevzdání maturitní práce .................................................................................................. 4 

3 Vypracování maturitní práce ............................................................................................... 6 

4 Kritéria hodnocení maturitní práce ..................................................................................... 7 

4.1 Kritéria hodnocení zpracování praktické části maturitní práce ................................... 7 

4.2 Kritéria hodnocení zpracování písemné části maturitní práce ..................................... 7 

4.3 Informace o hodnocení maturitní práce před její obhajobou ....................................... 8 

4.4 Informace o obhajobě maturitní práce ......................................................................... 8 

5 Témata maturitní práce ....................................................................................................... 9 

5.1 Témata pro grafický projekt ........................................................................................ 9 

5.2 Témata pro webový projekt ......................................................................................... 9 

6 Požadavky na zpracování maturitní práce ........................................................................ 10 

6.1 Grafický projekt ......................................................................................................... 10 

6.2 Webový projekt ......................................................................................................... 10 

6.3 Maturitní práce .......................................................................................................... 10 

6.3.1 Vlastnosti maturitní práce .................................................................................. 10 

6.3.2 Pokyny pro zpracování písemné části ................................................................ 11 

6.3.3 Povinné kapitoly písemné části maturitní práce ................................................. 12 

6.3.4 Shrnutí struktury písemné části maturitní práce ................................................. 13 

7 Formální náležitosti práce ................................................................................................. 14 

7.1 Forma práce ............................................................................................................... 14 

7.2 Jazyková stránka ........................................................................................................ 15 

7.3 Vzhled stránek ........................................................................................................... 15 

7.4 Řazení jednotlivých stránek ....................................................................................... 15 

8 Doporučení ........................................................................................................................ 18 

 



3 
 

1 Přihlášení k maturitní práci 

Žáci studijního oboru Informační technologie si vybírají mezi webovým nebo grafickým 

projektem. Žáci vyplní přihlášku k maturitní práci s obhajobou, ve které si zvolí téma dle níže 

uvedeného zadání, se souhlasem vedoucího práce. Vyplněnou přihlášku pak odevzdají 

v elektronické podobě prostřednictvím služby Adobe Sign vedoucímu práce nejpozději do 

pátku 30. 9. 2022 do 12.00 hodin. Proti tomu obdrží v elektronické podobě nasdílený „Protokol 

o průběhu maturitní práce”, který je nezbytný ke konzultacím. 
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2 Odevzdání maturitní práce 

Žáci odevzdají vypracovanou maturitní práci (písemnou i praktickou část) včetně 

„Protokolu o průběhu maturitní práce” nejpozději do pátku 31. 3. 2023 do 12.00 hodin. 

Maturitní práci žáci odevzdávají osobně vedoucímu maturitní práce, výhradně proti podpisu do 

„Protokolu o odevzdání maturitní práce”. V případě náhlé nepřítomnosti vedoucího práce bude 

včas určen jeho zástupce. Tištěná maturitní práce bude obsahovat pevnou nerozebíratelnou 

vazbu. Součástí vytištěné maturitní práce je taktéž elektronická forma maturitní práce, 

společně s praktickou částí, kterou žáci odevzdají na CD nebo DVD nebo USB nosiči. 

Pro žáky odevzdávající webový projekt platí, že praktická část maturitní práce bude vložena 

ve funkční podobě na jejich FTP serveru a běžící na přidělené školní doméně. Termín 

odevzdání je 31. 3. 2023 do 12.00 hodin. Pozdější odevzdání nebo nahrání praktické části 

webového projektu je bráno jako pozdní odevzdání maturitní práce a je hodnoceno stupněm 

„nedostatečně”. 

Žáci nematurující v řádném jarním termínu nebo práci v řádném stanoveném termínu 

neodevzdali, odevzdají maturitní práci vedoucímu maturitní práce nejpozději do pátku 9. 6. 

2023 do 12.00 hodin. Práci odevzdají výhradně proti podpisu do „Protokolu o odevzdání 

maturitní práce” vedoucímu práce. V případě náhlé nepřítomnosti vedoucího práce bude určen 

jeho zástupce. Rozsah a forma povinných náležitostí maturitní práce se nemění. Pro odevzdání 

webového projektu platí opět jeho nahrání ve funkční podobě na Vám přiděleném FTP serveru 

a běžící na Vám přidělené školní doméně. 

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

maturitní práci přepracovat nebo vypracovat novou a odevzdat nejpozději  

do 28. 8. 2023 do 12.00 hodin.  Pravidla pro odevzdání webového projektu a jeho funkčnost na 

FTP serveru a přidělené školní doméně se nemění. 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 stupněm „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 
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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 pátku 28. 4. 2023 do 12.00 hodin odevzdají žáci elektronickou formou 

prezentaci ve formátu vhodném pro prezentace, prostřednictvím níž seznámí u obhajoby 

maturitní komisi se svou maturitní prací. Prezentace je nutné zaslat výhradně vedoucímu práce 

na jeho školní e-mail. Prezentace bude obsahovat informace o žákovi (jméno, příjmení, třída, 

školní rok), název projektu, průběh tvorby projektu, popis materiálů či zbylých prvků projektu, 

které byly požadovány. 

Žáci, kteří odevzdají maturitní práci v červnovém termínu, zašlou prezentaci vedoucímu 

práce na školní email v odpovídajícím formátu nejpozději do 9. 6. 2023 do 12.00 hodin. 

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

školní email v odpovídajícím formátu nejpozději do 28. 8. 2023 do 12.00 hodin. 

Průběžné zpracování prezentace k obhajobě maturitní práce je možné po předchozí domluvě 

konzultovat s vedoucím práce, případně s oponentem maturitní práce v dostatečném 

předstihu před termínem odevzdání. Nejzazší termín pro konzultaci prezentace k obhajobě 

maturitní práce je týden (7 dní) před termínem odevzdání. 

Každý žák musí do výše určených termínů odevzdat: 

• Přihlášku k maturitní práci 

• Protokol o uskutečněných konzultacích (celkem 5 konzultací) 

• Zpracovanou maturitní práci dle požadavků 

• Prezentaci k obhajobě maturitní práce 

• CD/DVD/USB s elektronickou podobou práce a všemi použitými podklady,  

zvolený nosič bude řádně označen identifikačními údaji (CD/DVD/USB bude popsáno 

– jméno žáka, třída)  

• Případně další materiály dle charakteru projektu 
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3 Vypracování maturitní práce 

Žáci vypracovávají maturitní práci samostatně a průběžně ji osobně konzultují s vedoucím 

práce nebo stanovenými konzultanty. Ve výjimečných případech je možné uskutečnit 

konzultaci se souhlasem vedoucího práce nebo konzultanta práce elektronicky – 

prostřednictvím e-mailu nebo jinou platformou. Pro uskutečnění elektronické konzultace musí 

být vždy doložen závažný důvod nepřítomnosti. V průběhu školního roku je nutné splnit každý 

měsíc povinný počet konzultací dle níže uvedeného rozpisu. Průběh každé konzultace bude 

zaznamenán do „Protokolu o průběhu maturitní práce”. 

Před každou konzultací je nutné se s vedoucím maturitní práce nebo s konzultantem maturitní 

práce domluvit osobně nebo prostřednictvím školního emailu a zaslat materiály, které se budou 

konzultovat. V případě osobní konzultace žáci přinesou materiály, které budou součástí 

konzultace. Materiály mohou být dle povahy v tištěné nebo elektronické podobě. 

Každý žák musí v daném měsíci splnit povinnou konzultaci s přidělenými konzultanty, ze 

které obdrží známku do předmětu Seminář k maturitní práci. Známka z každé konzultace 

bude započítaná do průběžné klasifikace následovně – měsíc listopad, prosinec a leden bude 

součástí hodnocení za první pololetí, únorová a březnové konzultace budou tvořit známku 

za druhé pololetí. V případě nesplnění povinné konzultace, je žák hodnocen známkou 

nedostatečně, která se započítává do hodnocení daného pololetí. 

Přehled termínů konzultací: 

• listopad – konzultace č.1 

• prosinec – konzultace č.2 

• leden – konzultace č. 3  

• únor – konzultace č. 4  

• březen – konzultace č. 5 

Za první pololetí je možné poslední konzultaci (č. 3) uskutečnit nejpozději do pátku 20. 1. 

2023 a za druhé pololetí (konzultace č. 5) pak nejpozději do 24. 3. 2023. 

U konzultace č. 5 žáci předkládají téměř hotovou maturitní práci. U této bude práce obsahovat 

všechny povinné náležitosti uvedené níže. 
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Žáci, kteří maturitní práci přepracovávají, nebo pracují na nové, musí rovněž splnit minimálně 

5 povinných konzultací (osobně nebo formou elektronické komunikace). Téma a zadání 

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

4 Kritéria hodnocení maturitní práce 

Celkové výsledné hodnocení žáka uvedené v maturitním vysvědčení se skládá ze dvou částí. 

Odevzdaná maturitní práce (teoretická část, praktická část, podklady a přílohy dle 

charakteru práce, elektronická podoba práce) tvoří 60 % celkové výsledné známky 

u maturitní zkoušky. Zbývajících 40 % tvoří ústní obhajoba maturitní práce před maturitní 

komisí, jejíž nedílnou součástí je prezentace. 

Maturitní práce je hodnocena stupněm „nedostatečně“ v případě nesplnění tématu maturitní 

práce nebo v případě neúplného zpracování hlavních bodů práce nebo v případě nedodržení 

stanoveného termínu odevzdání nebo v případě plagiátorství. 

4.1 Kritéria hodnocení zpracování praktické části maturitní práce 

• Splnění zvoleného zadání 

• Průběh konzultací 

• Úroveň zpracování 

• Použité nástroje a technologie 

• Náročnost práce 

• Funkčnost práce 

• Grafické zpracování a originalita  

4.2 Kritéria hodnocení zpracování písemné části maturitní práce 

• Splnění zvoleného zadání 

• Průběh konzultací 

• Formulace kapitol úvod a závěr 

• Zpracování vlastní části práce – obsahuje povinné kapitoly „Kulturně historický 

kontext”, „Popis konceptu”, „Technologický popis postupu práce” 

• Dodržení norem pro citace (citační etika), v případě nedodržení plagiát 

• Formální náležitosti – typografická pravidla, hierarchie textu a rozsah 

• Jazyková a stylistická správnost – používání odborného stylu, zvládnutí 

odborné terminologie, pravopis, gramatika, stylistika textu, … 
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• Doprovodný ilustrační materiál zahrnující obrázky, mapy, grafy, tabulky obsažené 

v textu nebo formou příloh maturitní práce 

4.3 Informace o hodnocení maturitní práce před její obhajobou 

Všichni žáci, kteří v řádném termínu odevzdali maturitní práci, obdrží od vedoucího a 

oponenta maturitní práce posudek. Posudek bude žákům rozeslán na jejich školní email. 

Posudek se skládá ze stručného zhodnocení maturitní práce a průběhu tvorby vedoucím práce 

a oponentem maturitní práce. Součástí posudku jsou otázky, které budou součástí obhajoby 

před maturitní komisí. Žáci jsou povinni po obdržení posudku neprodleně potvrdit jeho 

přijetí (emailem), o němž si vedoucí práce vede záznam. 

Všichni žáci, kteří odevzdali maturitní práci do 31. 3. 2023 obdrží nejpozději do 5. 5. 2023 na 

svůj školní email posudek od vedoucího práce a oponenta včetně otázek k obhajobě. 

Žáci, kteří odevzdají práci v červnovém termínu, obdrží posudek na svůj školní email do 30. 6. 

2023. 

Žáci, kteří odevzdávají maturitní práci v srpnovém termínu, obdrží posudek nejpozději 1. 9. 

2023. 

4.4 Informace o obhajobě maturitní práce 

Ve dnech 22. – 26. května 2023 žáci obhajují před komisí 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 přiznaným 

uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají čas na přípravu navýšen dle 

dodaného doporučení Školského poradenského zařízení o 25 % nebo 50 % nebo 75 % nebo 100 

%. 

Při ústní obhajobě maturitní práce nejsou povoleny žádné jiné pomůcky kromě prezentace 

a odevzdané práce (například pomocné kartičky, obrázky, …). Bez řádné obhajoby bude 

maturitní práce hodnocena stupněm „nedostatečně”. Obhajoba je nutnou podmínkou. 

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

maturitní práce před komisí v září v opravném či náhradním termínu maturitních zkoušek. 
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5 Témata maturitní práce 

Žáci si vybírají mezi grafickým a webovým projektem. Téma již v průběhu školního roku 

nelze měnit. 

5.1 Témata pro grafický projekt 

• Jednotný vizuální styl společenské akce 

• Jednotný vizuální styl sportovní akce 

• Jednotný vizuální styl firmy, instituce, ... 

• Jednotný vizuální styl propagace tématu ekologie 

• Orientační systém (minimální rozsah 20 piktogramů) 

• Vlastní téma (pouze po dohodě s vedoucím práce) 

5.2 Témata pro webový projekt 

• Webové stránky kulturní instituce 

• Webové stránky sportovního klubu 

• Webové stránky libovolné firmy 

• Webové stránky se zaměřením na ekologii 

• Webové stránky školy 

• Vlastní téma (pouze po dohodě s vedoucím práce) 
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6 Požadavky na zpracování maturitní práce 

Maturitní práce musí splňovat zvolené zadání z přihlášky, musí obsahovat všechny požadované 

části a musí být prakticky funkční a použitelná. 

Povinnou součástí odevzdané praktické maturitní práce je:  

6.1 Grafický projekt 

• Tištěná podoba výsledné práce 

• Tisková data (formát pdf) 

• Zdrojová data (formát psd, ai, ind, ...) 

6.2 Webový projekt 

• Webové stránky vytvořené metodami a v rozsahu určeném zadáním maturitní práce 

• Grafický návrh webových stránek (formát jpg) 

• Zdrojové soubory grafických návrhů (formát psd, ai) 

6.3 Maturitní práce  

Maturitní práce je realizována žákem převážně v rámci výuky ve čtvrtém ročníku. Pro 

realizaci během školního vyučování je určen předmět „Seminář k maturitní práci”. Žáci si 

vybírají z témat dle výše uvedeného zadání. V případě volby vlastního tématu bude se žákem 

nejprve konzultován obsah, aby byla maturitní práce srovnatelná s ostatními. 

Maturitní práce se skládá ze dvou částí – praktické a teoretické. Praktická část je v zadání 

maturitní práce definovaná tématem maturitní práce a hlavními body. Teoretická (písemná) část 

se skládá z teoretických celků doplněných o vlastní popis průběhu tvorby praktické části 

maturitní práce. Obě tyto části maturitní práce jsou spolu provázané. 

6.3.1 Vlastnosti maturitní práce 

Maturitní práce musí být zpracována v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon. Autor maturitní práce se nesmí dopustit plagiátorství. Je zcela nepřípustné jakékoliv 

přejaté části práce vydávat za vlastní autorské dílo, natož za vlastní autorské dílo vydávat 

takovou práci, jejíž převážná část je pouze „sestavená“ z přejatých zdrojů. 

Nepřípustné je rovněž „sestavovat“ maturitní práci nebo její části pouze z dostupných, byť 

citovaných zdrojů. Taková práce nemá význam, a příslušný „autor“ pouze dokládá svoji 
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neschopnost pracovat samostatně, pracovat se zdroji informací, pracovat s invencí, erudicí a 

nadhledem (jinými slovy: citováním zdrojů není možné obhajovat prosté „sestavování“ 

maturitní práce – nezbytný je autorův přínos k řešení tématu. 

Autor práce používá citací – přímých i nepřímých, zejména v teoretické části písemné práce. 

V části, která se týká vlastního zpracování tématu maturitní práce je použití doslovné citace 

naprostou výjimkou. 

Na rozdíl od uvádění doslovných citací je přínosem uvádění bibliografických citací. Nepřímo 

dokládá množství materiálů, se kterými autor pracoval, ukazuje na jeho zodpovědnost, 

svědomitost a pečlivost. Navíc umožňuje „čtenáři“ práce seznámit se podrobněji se 

zpracovávaným tématem. 

Maturitní práce musí splnit všechny body specifikace zadání maturitní práce (žádný bod 

specifikace není možné vynechat). 

Teoretická část maturitní práce by měla být doložena minimálně třemi odbornými zdroji, 

řádně odcitovanými dle příslušné normy.  

6.3.2 Pokyny pro zpracování písemné části 

Písemná práce musí být vypracovaná v souladu s normou ČSN 01 6910 (2014) – Úprava 

dokumentů zpracovaných textovými procesory, dále s pravidly gramatiky a typografickými 

pravidly.  

Textový rozsah písemné části maturitní práce je minimálně 7 normostran vlastního textu. 

Jednou normostranou se rozumí text Times New Roman o velikosti 12 bodů, zarovnaný do 

bloku s řádkováním 1,5 řádku (cca 1800 znaků). Kapitoly „Úvod” a „Závěr“ nepatří do součtu 

7 normostran.  

Do uvedeného textového rozsahu se nezapočítávají úvodní listy (titulní list, zadání, anotace, 

obsah, …), závěrečné listy (seznam literatury, …) a přílohy. Grafické objekty větší, než 

polovina stránky budou uvedeny v příloze maturitní práce. Neznamená to, že nejsou v práci 

použity průběžně grafické prvky (obrázky, schémata, diagramy…). 

Při vypracování písemné části maturitní práce je nezbytné dodržovat názvosloví příslušné 

kategorie a odborné pojmy používat v odpovídajících souvislostech. Naopak není přípustné 

používat tzv. „slangové výrazy“ a odborný jazyk nahrazovat hovorovou češtinou. Vypracovaný 

text musí být přehledný, jednoznačný a srozumitelný. 
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Grafické zpracování písemné části maturitní práce musí být takové, aby zachovalo všechny 

důležité vlastnosti textu a vyobrazení i při černobílém tisku. V případě textu se jedná zejména 

o vyznačování (nesprávné je například vyznačování barvou, která se v černobílém provedení 

stane „neviditelnou“). 

6.3.3 Povinné kapitoly písemné části maturitní práce 

Úvod – Kapitola, ve které autor popisuje svůj vztah k tématu „zadání maturitní práce“ 

a obhajuje jeho volbu. Text zpravidla není příliš svázán pravidly odborného stylu, jako je 

tomu u následujících částí, a proto může být i velmi osobní. V úvodu by měl autor dále 

informovat v několika bodech o zamýšleném záměru. V kapitole je nanejvýš vhodné vytyčit 

několik dílčích cílů maturitní práce, jejichž dosažení bude autor komentovat v kapitole závěr. 

Kapitola je menšího rozsahu. 

Teoretická část – Kapitola, ve které se autor obecně a na teoretické úrovni zabývá tématy, 

které je nezbytné nebo alespoň vhodné obsáhnout a zvládnout pro realizaci maturitní práce a 

dále tématy úzce souvisejícími se zadáním maturitní práce. Je jednoznačně doporučeno, aby si 

autor zvolil pouze některá témata své práce, která zpracuje poněkud podrobněji, „do 

hloubky“ a precizně, namísto toho, aby se snažil o velmi povrchní zpracování „všeho“. Zcela 

nepřípustné je tuto kapitolu „vyplnit balastním textem“ bez konkrétních zřejmých souvislostí s 

tématem maturitní práce. Teoretická část obsahuje:  

• Vlastní teoretický rozbor tématu maturitní práce a souvisejících témat, využívaných 

řešení, postupů nebo používaných technologií.  

• Rešerši, ve které se autor zabývá dostupnými pracemi s podobnou tématikou nebo 

„profesionálními“ komerčními řešeními. V rámci rešerše může případně autor vymezit a 

zdůvodnit odlišnosti svého řešení od zkoumaných „podobných“ prací, nebo dokonce 

představit takové vlastnosti, kterými je bude jeho „práce“ převyšovat. 

• Teoretické zdůvodnění autorem zvoleného řešení. V tom může autorovi napomoci 

porovnání alternativních možností, ze kterých svoje řešení vybíral. 

Zpracování praktické části. Kapitola obsahuje zdůvodnění voleb použitých postupů a řešení. 

Její významná část má charakter a vlastnosti dokumentace k praktické části maturitní práce. 

Obsahuje úplný popis „díla“, které představuje praktickou část. Požadavek na úplnost popisu 

umožňuje rekonstruovat kompletní praktickou část maturitní práce, a to pouze na základě 

informací obsažených ve zpracování praktické části (informace jsou postačující). Způsob 
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zpracování praktické části je velmi závislý na typu maturitní práce. Je upřesněn zvlášť pro 

každou kategorii maturitní práce. 

Závěr – Kapitola obsahuje zhodnocení práce. Autor hodnotí, jak a jakým způsobem se mu 

podařilo splnit jím v úvodu definované body o zamýšleném záměru a přínosu práce. V kapitole 

závěr autor dále připojuje komentář k náročnějším momentům samotné realizace maturitní 

práce. A konečně zde autor předkládá náměty na případný další vývoj zpracovávaného tématu, 

a také na možnosti rozšíření a doplnění. 

6.3.4 Shrnutí struktury písemné části maturitní práce 

• Titulní list 

• Prohlášení 

• Obsah 

• Úvod (O čem práce pojednává, proč byla práce zvolena…) 

• Teoretická východiska práce (Inspirace, porovnávání s jinou osobou z oboru, popř. 

programový progres) – Odborný text  

• Popis konceptu (Popis maturitního projektu) – Odborný text 

• Technologický popis postupu práce (Jak byla práce tvořena) – Odborný text 

• Závěr (Shrnutí celé maturitní práce) 
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7 Formální náležitosti práce 

7.1 Forma práce 

Úprava práce se řídí ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory 

(červenec 2014). 

Práce musí být psaná po jedné straně bílého hladkého papíru formátu A4. Použitá gramáž papíru 

zpravidla 80 g/m2. V celé maturitní práce bude použit font Times New Roman, velikost 12 

bodů. Řádkování textu bude 1,5 řádku. Mezera před odstavcem bude 6 bodů, za odstavcem 

taktéž 6 bodů. Text bude zarovnán do bloku. Píše se v předepsané úpravě přizpůsobené pro 

písemné texty zpracované textovým editorem, tedy: 

• 30–35 řádků na stránku, (to odpovídá řádkování 1,5 a mezeře před a za odstavcem 

normálního textu 6 bodů). 

• 60–85 znaků na řádek, včetně mezer (to odpovídá velikosti písma 12 bodů). Odstavce 

jsou oboustranně zarovnané. 

Úprava nadpisů:  

• Nadpis začíná vždy velkým písmenem, nedělá se za ním tečka, uvádí se na samostat-

ném řádku. 

• Hlavní kapitoly (použitý styl: nadpis 1) začínají vždy na nové stránce. 

• 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: Calibri Light, tučné, barva černá, zarovnání vlevo  

o Styl Nadpis 1 – velikost 16, odstavcová mezera: před 6 b, za 6 b 
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o Styl Nadpis 2 – velikost 14, odstavcová mezera: před 6 b, za 6 b 

o Styl Nadpis 3 – velikost 12, odstavcová mezera: před 6 b, za 6 b 

Vzhledem k nutnosti vytvořit automatický obsah je nutné upravit všechny styly 

dle výše uvedeného zadání. 

7.2 Jazyková stránka 

Jazyková stránka závěrečné práce musí odpovídat současné jazykové normě, tedy v souladu 

s Pravidly českého pravopisu (například internetová příručka na webové stránce Ústavu pro 

jazyk český http://prirucka.ujc.cas.cz/)  

Práce se zpracovává v odborném jazykovém stylu.  

7.3 Vzhled stránek 

Tisk stránek se provádí na jednu stranu, není tedy oboustranný. 

• Okraje stránek – pro okraje stránek se dodržují jednotné vzdálenosti: 

o Od horního okraje 25 mm 

o Od levého okraje 30 mm 

o Od pravého okraje 20 mm 

o Od dolního okraje 25 mm 

• Číslování stránek: 

o Stránky dokumentu se průběžně číslují arabskými číslicemi. 

o Titulní strana dokumentu a další úvodní listy se nečíslují, ale do počtu stránek 

se započítávají. První číslovaná stránka je kapitola „Úvod” bude mít číslo 

odpovídající počtu stránek od titulního listu. 

o Stránky budou číslovány uprostřed. 

7.4 Řazení jednotlivých stránek 

Nečíslované úvodní listy. Do úvodních listů práce patří v tomto pořadí: 

• Titulní list obsahuje logo školy, název práce, studijní obor, zaměření, jméno autora, 

jméno vedoucího práce, rok a místo odevzdání práce. 

• Prohlášení autora je umístěno v dolní části stránky. Obsahuje prohlášení, místo, datum 

a vlastnoruční podpis. Text prohlášení: „Prohlašuji, že jsem maturitní práci 

vypracoval(a) samostatně a všechny použité literární prameny a zdroje informací cituji 

a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.“ 
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• Obsah práce musí být úplný, včetně příloh. Je generován z nadpisů kapitol. Úvodní 

listy se nečíslují, ale do celkového počtu listů z důvodu číslování stránek se počítají. 

• Další listy práce – stránky druhého oddílu se číslují, do číslování se započítávají stránky 

prvního oddílu. 

o Úvod 

o Text práce vhodně rozdělený na jednotlivé kapitoly 

o Teoretická část maturitní práce 

o Vlastní řešení maturitní práce 

o Závěr 

o Seznam použité literatury a zdrojů informací – Citování dokumentů se řídí 

normou ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické 

odkazy a citace informačních zdrojů z roku 2011. 

- Základní pravidlem je citovat literaturu tak, aby bylo jasné, jaká myšlenka a 

odkud byla převzata. Pokud převezmeme něčí text, obrázek, fotografii, 

tabulku, graf, data apod. – musíme citovat autora. 

- Když ke své tabulce či grafu použijeme data jiného autora nebo subjektu, 

musíme uvést jejich zdroj. 

- Převezmeme-li cizí myšlenku, nápad, názor, výsledky práce – musíme 

citovat autora. 

- Úplný, průběžně očíslovaný (pořadová čísla v hranatých závorkách) seznam 

použité literatury a zdrojů informací je zařazen na konci práce.  

- Etiku odborné práce je nutno dodržovat, a proto je třeba důsledně uvádět 

odkazy na použitou literaturu a další zdroje informací. 

- V dokumentech lze použít i poznámky pod čarou. Slouží komentování nebo 

uvádění odkazů na něco, co je zmíněno v dokumentu. Poznámky pod čarou 

se obvykle zobrazují v dolní části stránky.  

- Doporučení – využít webových stránek www.citace.com 

o Seznam obrázků, tabulek, grafů, příloh a podobně 

- Na samostatných listech jsou uvedeny seznamy obrázků umístěných v textu, 

seznamy tabulek, seznamy grafů a seznamy příloh s odkazy na čísla stránek.  
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- V případě použití titulků lze snadno generovat automaticky (obdobně jako 

Obsah). 

o Přílohy 

- Zde jsou umístěny např. výpisy programu, velké obrázky, velké tabulky a 

grafy, katalogové listy apod. Na prvním listu příloh je uveden seznam těchto 

příloh. 
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8 Doporučení 

Každá z jednotlivých kapitol by měla začínat 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. B či  

4. D, 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, jedená se o plagiát a maturitní práce bude hodnocena taktéž stupněm „nedostatečně”. 

V tomto případě žák nebude připuštěn k obhajobě maturitního projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rybitví dne 30. 9. 2022            Ing. Monika Kohoutková, v. r. 
ředitel školy 
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