
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍCH PRACÍ 

 

PŘEDNÍ DESKA / TITULNÍ STRANA 

 

Horní okraj:  

1. řádek: název a adresa školy  

 

Střed stránky: Maturitní práce z …. 

 

Dolní okraj vlevo: školní rok 

Dolní okraj vpravo: jméno studenta, obor 

 

Prohlášení studenta o samostatném zpracování maturitní práce 

Např.: „Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) jsem všechny 

použité prameny a literaturu.“  

Následuje údaj o místě a datu prohlášení („V Ústí nad Orlicí dne ...“)  a podpis autora práce. 

Prohlášení je umístěno v dolní části stránky, autor je vlastnoručně podepíše modrou barvou.  

 

 

DALŠÍ STRANY 

 

Obsah závěrečné práce 

Obsah tvoří seznam všech číslovaných kapitol a podkapitol včetně eventuálních příloh či seznamů s 

odkazem na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části (zadání, prohlášení, anotace).  

Číslování stran začíná již titulním listem – číslo 0 (bez tisku číslice).  

 

Text práce  

 Úvod obsahující stručnou formulaci problému.  

 Text závěrečné práce: vlastní text práce  

 Závěr obsahující hodnocení výsledků 

 

Poznámky v textu 

Poznámky pod čarou budeme v textu značit pomocí horního indexu 1 

Poznámky pod čarou jsou vzhledem k umístění vhodným doplněním textu a jsou snadno rozpoznatelné od 

odkazů na literaturu, které jsou taktéž nezbytnou součástí odborného textu.  

 

Citace a odkazy 

Pokud autor použil v textu práce myšlenky, názory a informace z jiných materiálů, musí to uvést formou 

citace zdroje.  Citace je souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, který umožňuje její určení a 

případné vyhledání. Zásadně se citují jen díla, která autor studoval a použil při zpracování práce.  

Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu. I zde platí zásada, že z odkazu musí být 

patrné, k jaké publikaci se citovaný text vztahuje, popřípadě i určení stránky.  

Příklad:  

 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Pravidla českého pravopisu.Vyd.1. Praha : Pansofia 1993. ISBN 8O-901373-6-9. s. 86. 

 [cit. 2012-08-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na http://cs.wikipedia.org/wiki/: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphael_-_Saint_George_and_the_Dragon.jpg 

 

Rozsah práce  

Minimálně 15 a více stran textu včetně příloh při velikosti písma 12 – 14 dpi (pro Times New Roman), 

řádkování 1,5 a šíři okrajů 30 – 35 mm. Není vyloučen oboustranný tisk hlavní textové části práce.  

 

Přílohy 

Samostatně číslované součásti práce, které nemohly být zařazeny do textu, zejména  

rozsáhlejší obrázky, tabulky, doplňkové texty apod. Přílohy jsou uvedeny v obsahu. Přílohou mohou být i 

nosiče informací apod.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/,#_blank
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphael_-_Saint_George_and_the_Dragon.jpg#_blank

