
 

       

 

Metodický pokyn k obhajobě praktické maturitní práce 

 

1) Poznámky ke struktuře členění textu 

 

1.1 Úvodní strana 
Na střed název a adresa školy. 

 

Vlevo dolů:     Vypracoval: 

 Předmět: 

Vedoucí maturitní práce: 

Oponent maturitní práce: 

Školní rok: 

 

1.2 Vlastní text 
 

1.2.1  Strana č. 1: Obsah 
 

1.2.2  Strana č. 2: Úvod 
Vymezit téma, uvést důvody pro jeho rozšíření, zúžení, definovat základní pojmy. 

 

1.2.3  Pokračovat ve stránkování: 1. Cíle práce 
Zdůvodnit výběr (úvod) tématu, uvést, proč byla práce napsána, co již bylo o tématu zjištěno, zhodnotit dosavadní 

literaturu vztahující se k tématu. 

 

1.2.4  Dále pokračujeme: 2. Metodika a materiál 
Přehledně popsat postup práce, použité materiály (mapy, ročenky, tisk), zhodnotit soubory zkoumané literatury, 

přístroje i jejich značky a výrobce, uvést návštěvy podniků a vlastní průzkum. 

 

1.2.5  Další kapitola práce: 3. Výsledky vlastní práce 
Jedná se o jádro textu, uvádějí se nové poznatky, používají se grafy, tabulky, statistiky. Výsledky se pouze konstatují a 

text přehledně členíme. 

 

1.2.6  Následuje: 4. Diskuse 
Výsledky se v této kapitole hodnotí, nové se porovnávají s dosavadními, vysvětluje se shoda, odlišnosti, nastíní se 

praktická aplikace, formulují se závěry.  



 

       

 

1.2.7  Dále se uvádějí: 5. Přílohy 
 

1.2.8 6. Seznam literatury 

Použitou literaturu citujeme dle zadání ČSN ISO 690 - 2. V bibliografických údajích dodržujte přesně tečky, 

dvojtečky, kurzíva aj., jak vyžaduje norma ČSN ISO. Uvádějte pouze skutečně použitou literaturu – odkazy, 

odkaz na literaturu zahrnujte také v soupisu citací (citace.com). 

 

 

2) Poznámky ke grafické úpravě 

 

2.1 V současnosti v odborné literatuře převažuje desetinné třídění textu. Mezi posledním číslem a textem se dělají dvě 
mezery. Úvod a předmluva se značí nulou nebo jsou bez číselného označení. 
 

Vyznačení odstavců: s odsazením – prvá řádka je posunuta o pět úhozů doprava, 

 bloková úprava – bez odsazení, ale mezi odstavci se vynechá  

 jeden řádek. 

Okraje:  zleva a zprava zpravidla 2,5 cm, horní okraj též 2,5 cm, spodní okraj stránky 1,5 cm. 

2.2 V textu se nedoporučuje volit více než tři velikosti písma. 
 

2.3 Na text nejčastěji volíme velikost písma Times New Roman12 (ne menší), na poznámky velikost 10. 
 

2.4 Poznámkový aparát uvádíme:  pod čarou, 
 souhrnně za textem. 

Nikdy bychom tyto dva způsoby neměli kombinovat v jednom textu, číslu poznámky v základním textu odpovídá číslo 

poznámky v textu poznámek. Číslujeme je průběžně výše položenými arabskými číslicemi. 

 

 Slouží k rozvedení jeho vlastních myšlenek.1 

1 Kriticky se tímto bodem zabývá J. Spilka.(např.) 

 

2.5 Bibliografická citace: 
 

ČSN ISO 690-2, lze využít generátor citací citace.com 

 

2.6 Ilustrace, tabulky, schémata umístěné v textu číslujeme průběžně v celém textu a každá ilustrace, tabulka, každé 
schéma by měly mít vlastní legendu (Tab. 1 – Výdaje za rok 1990) a s textem by měly být propojeny legendou (viz obr. 
1; jak ukazuje tab. 3). 
 



 

       

2.7 Nadpis: Od následujícího textu oddělujeme mezerou 12 b. 
 
2.8 Kapitoly: Hlavní kapitoly začínají vždy na novém listu papíru. 
 
2.9 Stránky: Číslujeme průběžně v záhlaví nebo v zápatí arabskými číslicemi. 
 
2.10 Předání práce – je vždy stanoveno při zadání práce, je nutno předat vždy ve dvou výtiscích, tisk pouze z jedné 

strany listu, svázána pevnou vazbou. 

 
 
 
 
 



 

       

3) Poznámky k jazykovým prostředkům, interpunkčním znaménkům 
 

3.1. Slovesné tvary 
Čeština se vyhýbá 1. osobě jednotného čísla., raději volí 1. osobu množného čísla, nebo trpný rod. 

 Pro jednoduchost ukážeme věc na jednom příkladě. 

 Věnujme se tedy tomuto případu. 

 V následujícím článku jsou nejprve připomenuty základy… 

 

3.2.  Nutně vyjadřujeme příčinnostní vztahy (příčina, důvod, následek, důsledek, podmínka, účel, přípustka). 
 

3.3 Přesně vyjadřujeme časové vztahy (současnost, předčasnost, následnost). 
 

3.4 Interpunkční znaménka 
 
3.4.1  Interpunkční znaménka se připojují k předcházejícímu slovu bez mezery. Za každým interpunkčním znaménkem 
se dělá mezera. 
 
3.4.2  Při několika interp. znaméncích je mezera až za posledním. 
 
3.4.3  Pomlčka (ne spojovník) se odděluje z obou stran mezerou. 
 

 

4) Hodnocení 

4.1 Písemná část 

4.1.1 Formální část: max. 20 bodů 

4.1.2 Obsahová část: max. 40 bodů 

4.1.3 Závěrečná část: max. 20 bodů 

 

4.2 Obhajoba maturitní práce: max. 20 bodů 

4.3 Celkem za OMP: 100 bodů 

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE 

Výborný 80 – 100 bodů 

Chvalitebný 60 – 79 bodů 

Dobrý  40 – 59 bodů 

Dostatečný 20 – 39 bodů 

Nedostatečný 0 – 19 bodů 


