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POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBY
ČLENĚNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Maturitní práce bude obsahovat tyto části:
1.
2.
3.
4.
5.

titulní list, na kterém bude označení školy, název práce, označení druhu práce, jméno žáka,
vedoucí práce, případně školitel, rok odevzdání – vzor titulního listu MP viz str. 2.,
podepsané čestné prohlášení s datem o tom, že žák zpracoval práci samostatně s využitím
uvedených pramenů,
krátká anotace (abstrakt) – jakou problematiku práce řeší a s jakými cíly v českém i cizím
jazyce (anglický, německý), na stejném listu budou uvedena i klíčová slova (minimálně 5),
obsah práce s číslováním stránek,
osnova práce:
A) úvod - slouží k zasazení řešené problematiky do širšího kontextu, definuje strukturu
písemné práce, obsahuje obecný cíl,
B) rešerše – teoretický základ práce, literatura, citace pramenů,
C) vlastní práce:
a) metodika,
b) charakteristika lokality,
c) výsledky (poznatky, pozorování, experiment) - výpočty, závěry, tabulky, foto,
d) diskuze – zhodnocení výsledků a porovnání s literaturou,
D) závěr – porovnání literatury s vlastními závěry, pozorováním, splnění cíle práce,
E) seznam použitých zdrojů – minimálně 10:
a) kniha (minimálně 2),
b) časopisy – autor, název článku, název časopisu, číslo, ročník,
c) odborné dokumenty – závěrečné zprávy, disertační práce, dokumenty firem atd.,
d) internetové zdroje – používat ověřené odborné stránky
(NEPOUŽÍVAT WIKIPEDII, NECYKLOPEDII atp.),
e) ústní sdělení – jméno pracovníka, pracoviště,
F) přílohy – grafy, obrázky, foto, tabulky.

Práce bude pečlivě zpracovaná z hlediska obsahového a formálního, studenti používají spisovný
jazyk a správnou terminologii. Rozsah práce 25–35 stránek, rozhodující je obsah a celková úroveň.
Podrobnější informace uvádí „Formální úprava maturitní práce“.
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