Struktura a formální požadavky na zpracování maturitní práce s obhajobou
školní rok 2021/2022
Maturitní práce s obhajobou
Práce ověřuje schopnost žáků napsat odborný text s delším rozsahem, pracovat s odbornou literaturou, orientovat se
v ní, parafrázovat a citovat cizí myšlenky, pracovat s bibliografickými údaji, pracovat s poznámkovým aparátem,
připravit dotazníková šetření, různá měření, pokusy, schopnost třídit data, interpretovat je apod. Jednou z možností
je připravit k práci také praktické materiály pro výuku jednotlivých předmětů s odpovídajícím textovým doplněním.
Žák prokáže, že umí zpracovat odbornou práci a její dílčí části, ovládá odbornou slovní zásobu určitého vědního oboru,
dokáže formulovat myšlenky, vyjadřovat vzájemné složité vztahy mezi jevy – ovládá jazykovou stránku odborného
stylu. Žák se nesmí dopustit plagiátorství.

Obhajoba
Žák stručně představí téma práce (uvede cíl, metody, výsledky práce, vlastní závěry práce). V další části bude reagovat
na posudky vedoucího práce i oponenta, které mu budou předem k dispozici. Během obhajoby musí zodpovědět
dotazy členů maturitní komise týkající se dalších aspektů práce. Příprava na obhajobu trvá 5 minut. Vlastní obhajoba
následně trvá 20 minut.

Struktura písemné maturitní práce
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Titulní stránka
Prohlášení o autorství práce
Anotace
Anotace v anglickém jazyce
Obsah
Úvod
Vlastní práce členěná na jednotlivé kapitoly a podkapitoly
Závěr
Seznam použité literatury a jiných pramenů
Přílohy

Vzor titulní strany a prohlášení o autorství jsou přístupné na webových stránkách školy.

Rozsah maturitní práce s obhajobou
Vlastní práce, členěná na jednotlivé kapitoly, musí mít včetně úvodu a závěru minimálně 20 normostran.
(1 normostrana = 1800 znaků)

Formální požadavky na zpracování maturitní práce

-

-

-

-

-

Titulní strana maturitní práce, název a logo školy, rok odevzdání, křestní jméno a příjmení autora
Čestné prohlášení o samostatném zpracování práce autora s využitím citovaných zdrojů
Anotace seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci, maximálně v rozsahu šest řádků
Anotace v anglickém jazyce se nachází na stejném listu v práci
Obsah – názvy kapitol s uvedením stránky, kde kapitola začíná
Úvod
o vysvětlení důvodu, proč si žák téma vybral
o žák uvede čtenáře do problematiky
o stanovení cíle práce či vytyčení hypotéz
o popis vlastního přínosu
o uvedení metod a postupů, které jsou v práci použité
o další podstatné informace důležité pro práci
Vlastní práce
o rozsah, struktura a členění textu závisí na zvoleném tématu
o v první části práce se žák věnuje teoretickým východiskům
o analyzuje získané poznatky, které se snaží vlastními slovy interpretovat a vymezit základní pojmy,
s nimiž pracuje
o ve druhé části žák popíše vlastní přínos a vlastní výzkumnou část práce
Závěr
o žák uvede vlastní výsledky práce, které vztáhne k předem stanovenému cíli
o potvrdí nebo vyvrátí hypotézy, které si stanovil v úvodu své práce
Seznam použité literatury a dalších pramenů
o kompletní seznam použité literatury
o kompletní seznam internetových zdrojů, časopisů, článků
o další zdroje
Přílohy
o na konci práce (tabulky, grafy, fotografie, nákresy atd.), pokud je nepotřebujeme mít uvedeny přímo
ve vlastní práci
o jsou číslovány a před jejich uvedením se nachází jejich seznam
o seznam obsahuje citace, odkud byly přílohy do práce zařazeny, či poznámku, že je autor vytvořil nebo
upravil

Formální pravidla pro vlastní text práce
Text práce je napsán ve spisovném jazyce, odborným stylem. V odborné práci je zapotřebí být co nejvíce přesný a
jednoznačný.
Celou práci píšeme ve třetí osobě jednotného čísla, hovoříme o sobě jako o autorovi práce
Text je psán na počítači a vytištěn v jedné kopii oboustranně ve formátu A4. Kopie je svázána a odevzdána spolu
s elektronickou kopií v řádném termínu.
Písmo:

Calibri/Times New Roman, velikost 12

Řádkování:

1,5

Odstavec:

odsazení prvního řádku odstavce na 1 cm, text zarovnáváme do bloku

Stránka:

okraje (nahoře, dole, vpravo) 2,5 cm; vlevo 4 cm

Záhlaví:

téma práce, jméno autora v záhlaví vyjma první stránky

Zápatí:

číslování stránek

Číslování kapitol:

kapitoly budou číslovány

Vyznačování v textu:

kurzívou

Citační norma:

ČNS ISO 690

Termín odevzdání práce: 15. 3. 2022
Hodnocení maturitní práce je součástí klasifikace maturitní zkoušky.

Mgr. Tereza Bočanová
ředitelka Pražského humanitního gymnázia

