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1. ZADÁNÍ A TVORBA MP 

Tento manuál je určen především těm, kteří si zvolili v rámci profilové (školní) maturitní zkoušky 
vypracování a obhajobu maturitní práce (dále jen MP). Jedná se o typ kvalifikační práce, jejíž zpracování se 
řídí některými pravidly dané normou ČSN ISO 7144. Celková známka na maturitním vysvědčení se skládá z 
hodnocení vedoucího práce, hodnocení oponenta a z obhajoby před maturitní komisí. Odevzdání MP je 
nejčastěji v únoru 4. ročníku. Každá MP musí mít nějaký smysl a přinést něco nového, nelze opsat pár knih 
a nazvat to prací. Hodnocení a obhajoba maturitní práce se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky 
č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č.  
371/2012 Sb. 

 
 
Základním cílem psaní MP je: 

 Naučit se psát odborné texty, vyjadřovat své myšlenky, formulovat hypotézy a ověřovat je. 

 Naučit vás charakterizovat, vybrat a používat metody, shromažďovat data a poznatky, 
vyhodnocovat je a formulovat z nich závěry. 

 Probudit ve vás kreativitu a schopnost samostatné práce. 

 Získat schopnost práce s odbornou literaturou a dalšími relevantními informačními zdroji. 

 Maturitní práce na naší škole jsou přípravou pro obdobné práce na vysoké škole. Některé MP 
se rozsahem, odborností a kvalitou vyrovnají např. bakalářským pracím a bývají přihlášeny 
do Středoškolské odborné činnosti (SOČ).  

 
Výběr a zadání MP: 

 Seznamy témat MP předkládají formou vyvěšení na nástěnce vybraní učitelé, z těchto si lze poté 
vybírat (připsat své jméno k jednomu tématu, jež mě zaujalo).  

 Každé vypsané téma si může vybrat právě jeden žák, proto se zapisujte včas!  

 Zadané téma maturitní práce by mělo odpovídat zaměření či zájmu žáka, dobře si proto zvolte téma, 
aby vás jeho zpracování a psaní bavilo. Následně jej tak budete i snadněji obhajovat.  

 Od nadaných žáků se očekává, že si vymyslí téma práce vlastní – nad rámec zveřejněných seznamů. 
Inspiraci lze najít v minulých MP (k dispozici v Infocentru) nebo třeba na internetu v databázích 
kvalifikačních prací vysokých škol. Vlastní téma není podmínkou, může být však považováno za 
výhodu (aktivita žáka). 

 Každé téma přísluší danému učiteli, který poté bude i vedoucím MP. Při vymyšlení vlastního tématu 
je potřeba si vedoucího práce z řad učitelů dané odbornosti zajistit! Např. při psaní o „Výskytu 
čmeláka zemního v okolí Litvínova“ bude vedoucím práce některý z učitelů biologie. Je potřeba se 
však s učitelem včas domluvit, jestli je vaše téma vůbec vhodné, popř. jestli daný učitel bude mít 
zájem a čas s vámi práci dělat (může odmítnout!). 

 Ještě jednou je vhodné zdůraznit: Zvolte si práci, která vás bude zajímat a bavit! Zároveň zvažte, 
zda dané téma není nad rámec vašich schopností (vědomostních, jazykových, materiálních, 
časových). 

 
 
Průběh tvorby MP: 

 Včas si s vedoucím práce ujasněte náplň práce (např. práce v terénu, jazykové předpoklady – práce 
může být v cizím jazyku, znalost matematiky či jiného oboru) a podle zadání a instrukcí vypracujte 
s vedoucím osnovu práce, které se budete držet.  

 Vedoucí práce je váš rádce a jeho úkolem je vás upozornit na nedostatky ve vaší práci. Váš přístup 
k práci odráží i počet konzultací, které s ním během roku máte! 

 Berte ohled na časové možnosti vedoucího práce, nemá na starosti jen vás. Věnujte se proto práci 
průběžně po celý rok, mít první konzultaci dva dny před odevzdáním je už pozdě.  

 Práci v daném termínu odevzdáte svému vedoucímu v 1 tištěné + 1 elektronické podobě (CD). 
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2. FORMÁLNÍ STRÁNKA MATURITNÍ PRÁCE 

Formální stránka maturitní práce je podstatnou složkou celkového hodnocení maturitní práce a její 
nedodržení či závažné porušení může být důvodem pro její neobhájení. 

 
 
 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MP:   
 

 Předpokládaný rozsah MP je minimálně 20 normostran textu (dle tématu a charakteru práce, každá 
normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer, tzn., práce by měla mít minimálně 36 000 znaků 
včetně mezer).  Rozsah práce nemusí být měřítkem kvality, snažte se být struční a věcní. 
 

 Použité zdroje – MP práce je chápána jako odborná práce, kde vaše názory (texty) budou proložené 
a podložené informacemi z cizích zdrojů (odborná literatura, internet, slovníky, jiné odborné práce aj.).  
V kvalitní MP se předpokládá použití alespoň deseti citovaných hodnotných zdrojů (opět záleží na 
tématu a charakteru práce). Opravdu zde neplatí, že práce napsaná pouze z vaší hlavy je právě o to 
lepší! Je vhodné zmínit, že internetový slovník Wikipedie není na VŠ považován jako důvěryhodný zdroj 
(údaje v ní vytváří kdokoliv) – vyvarujte se citací z něj. Stejně tak se považuje za nevěrohodný zdroj 
(např. webová stránka), kde není známý autor textu. 
 

 Jazyková bezchybnost textu – předpokládá se pravopisná a gramatická správnost v jazyce, ve kterém 
je MP napsána (MP lze po dohodě psát i v jazyce cizím); práce je psaná v trpném rodě nebo v 1. osobě 
jednotného čísla v minulém času. 
 

 Jazyková odbornost – MP musí užívat odborný jazyk a nejsou v ní přípustné ani chyby významové; 
vyvarujte se emocí a básnických obratů – je to odborná práce! Latinské názvy organismů se píší 
kurzívou, s počátečními velkými písmeny, české pak standardně a s malými písmeny.  
 

 Autorství – veškeré převzaté texty a údaje je nutné správně citovat (viz další kapitoly). Doslovné 
kopírování a opisování textů, i z odcitovaných zdrojů, je nepřípustné.  
 
 

 Jednotné formátování textu celé MP (dle normy ČSN 01 69140): 
- řádkování textu dle hodnoty 1,5 násobku, zarovnání do bloku, 
- písmo Arial (11), Calibri (11), Times (12), 
- strana velikosti A4, okraje vlevo 3 cm; dole, nahoře 2,5 cm; vpravo 2 cm, 
- strany se číslují vpravo dole, začíná se od titulního listu, ale tisk čísel stran až od úvodu 

(zobrazené číslo bude tedy až u první strany textu, což bývá většinou „Úvod“; avšak nebude to 
číslo 1, ale skutečné pořadí listu v MP), končí se poslední stranou seznamu literatury, 

- stránky přílohy se číslují zvlášť a od začátku, v případě rozsáhlých příloh se uvede seznam příloh 
s uvedeným stránkováním (seznam se nestránkuje) 
 
 

 Členění kapitol 
- řazení kapitol, pokud to není dáno charakterem a smyslem práce jinak (výukový program, 

sestavení skript apod.), musí mít přesně daný sled a jeho nedodržení je vážný přečin proti 
formální stránce práce, 

- členění na kapitoly a oddíly je nejlépe ve dvou, max. ve třech úrovních, více není doporučeno 
(na další dělení používejte odrážky, odstavce, tabulky, jiné formátování textu apod.),  

- členění do podkapitol je za pomocí víceúrovňového číslování maximálně do druhé úrovně a je 
tvořeno arabskými číslicemi ve formátu:  1. První úroveň;  1.1 Druhá úroveň;  
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 Popis tabulek, grafů a obrázků  
- tabulky se popisují textem Tabulka (popř. Tab.), pořadovým číslem a popisným textem (co 

tabulka znázorňuje), většinou se píše kurzívou a pokud je převzatá, tak i citace zdroje, 
- v textu se na tabulku odkáže slovem Tabulka (popř. Tab.) s pořadovým číslem,  
- grafy, fotografie a obrázky se popisují jako Graf s pořadovým číslem nebo Obrázek s pořadovým 

číslem (pokud jsou přejaté, musí se odcitovat),  
- jestliže sami vytváříte graf z cizích hodnot, je třeba uvést zdroj dat (viz dále),  
- pro text používaný uvnitř grafů a grafických objektů doporučujeme vhodné bezpatkové písmo 

(např. Arial, Tahoma apod.). 
- v případě, že je obrázků, grafů nebo tabulek větší počet, vytváří se pro přehlednost na konci 

textu seznam tabulek, grafů nebo obrázků  

 
 Forma odevzdání  

- práce se odevzdává v tištěné podobě (jednostranně) v jednom vyhotovení, v kroužkové vazbě 
s přiloženým CD s elektronickou verzí práce (musí se shodovat s vytištěnou verzí).  
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3. JAZYKOVÁ STRÁNKA 
- gramatika a stylistika textu MP je jedním z hodnocených kritérií a vypovídá o kvalitě práce  

 

 text se odsazuje (odstavce) všude, kromě prvního odstavce na aktuální straně  

 pozor na nedělitelné prvky (tzn., slova, která nesmí být samostatně na konci řádku a musí být 
pohromadě na řádku dalším). Jedná se především o: 

o jednoznakové předložky a spojky (a, o, u, i, k, v, s, z),  
o čísla a jednotky (100 kg), 
o číslo kapitoly, stránky, obrázku, tabulky atd. (obr. 3), 
o datum (3. 5. 2007; 8. července), 
o jméno a příjmení (J. R. Wilmoth),titul a příjmení (prof. Wilmoth) atd., 
o nedělitelnost uvedených prvků textu zabezpečíme pomocí tzv. pevné (nezlomitelné) mezery 

(např. v aplikaci MS Word ji vložíme klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-mezerník). 
  

 Matematické a fyzikální výrazy a vztahy  
o k číslovkám se nepřipojují pádové koncovky (nepíšeme „po dobu 10ti minut“, ale naopak 

píšeme „1,5krát“ nebo 10metrový), 

o násobení lze označit vloženým symbolem × nebo násobící tečkou, ⋅ (pozor, je umístěná v 
poloviční výšce písmen a je oddělena mezerami před i za symbolem). Určitě nejsou symbolem 
násobení tečka, . nebo hvězdička, *, 

o symboly matematických funkcí (log, ln, sin, cos), symboly matematických operací (závorky, +, –
, :, ×), symbol součtu Σ, konstanty (např. Ludolfovo číslo π, Eulerovo číslo e) se píší stojatým 
písmem, ale symboly matematických proměnných se píší kurzívou (např. osa x) 

o názvy jednotek se píší vždy s malým počátečním písmenem (metr, kilogram, kelvin, ampér),  
o zkratky jednotek se píší zásadně stojatě s malým počátečním písmenem, jsou-li odvozeny od 

obecného názvu (m, kg), nebo s velkým počátečním písmenem, jsou-li odvozeny od vlastního 
jména autora (Kelvin K, Ampér A), 

o jednotka času je sekunda (ne vteřina) a její zkratka je „s“, násobky sekundy jsou minuta (zkratka 
„min“) a hodina (zkratka „h“), 

o Mezi číslem a symbolem jednotky je vždy pevná mezera (např. 10 s. 5 min). Platí to mj. i pro 
jednotku teploty °C (správně je 25 °C, ne 25°C ani 25° C), je-li jednotka stupeň úhlu, °, následuje 
hned za číslicí, např. 20°,  

o správný zápis údajů s procenty je s mezerou, např. „obsah 25 %“. Zápis bez mezery je přípustný, 
ale má jiný význam, např. „10%“ znamená desetiprocentní (např. 5% znamená pětiprocentní 
roztok, zatímco 5 % znamená pět procent roztoku). 

 

 Chemické názvy a vzorce  
o Názvy organických sloučenin se v češtině zpravidla píší dohromady (s výjimkou kyselin apod.), 

jako jedno slovo, bez mezer, např. bis(2-chlorethyl)ether, cyklohexanon-oxim,  
o vzorce chemických sloučenin a značky chemických prvků se píší vždy stojatě, 
o lokanty o-, m-, p-, N-, O-, S- apod. pro označení polohy substituentů se píší kurzivou podobně 

jako stereodeskriptory (cis, trans, meso, E, Z, R, S, P, M) a sek-, terc-. Předpony bis-, tris-, cyklo-
, iso- jsou však vždy stojatě,stereodeskriptory D-, L- se píší kapitálkami, 

o ve vzorcích sloučenin se píší značky prvků vedle sebe bez mezer, např. CuSO4.5H2O, 
o v chemických rovnicích se ale mezi číselným koeficientem a vzorcem vždy vynechává mezera,  
o některá slova lze psát dvěma způsoby (např. base a báze, cytoplasma a cytoplazma, 

metabolismus a metabolizmus, mitosa a mitóza) => v případě použití toho nebo onoho 
způsobu psaní je však nutno jej důsledně dodržovat v celém dokumentu, 

o některá slova se píší s krátkým písmenem, ačkoli je vyslovujeme dlouze (např. difuze, pasivní)   
o v odborných textech (a tím MP je)  je závazná koncovka pro sacharidy je pouze -osa (například 

glukosa, sacharosa), pro glykosidy pouze -osid (například heteroglykosid, nukleosid) a pro 
enzymy pouze -asa (například amylasa, hydrolasa, atd.). 

o matematické proměnné se píšou kurzívou (osa x) 
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4.  STRUKTURA PRÁCE 
- všechny tyto části jsou povinné a jejich nesplnění je zásadním formálním nedostatkem  
- každá z těchto částí začíná na nové samostatné straně  

 
1. Titulní strana 

- obsahuje název, adresu a znak školy, jméno autora a vedoucího práce, rok odevzdání,  
- viz vzor na konci dokumentu  

 
2. Zadání maturitní práce (vložený originál, podepsaný vedoucím práce) 

 
3. Prohlášení 

- na samostatné straně je uvedena tato formulace: 
 

Prohlašuji, že jsem maturitní práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny 
použité informační zdroje a literaturu v seznamu použitých zdrojů.   

          datum, podpis autora 
 

4. Poděkování – není povinné, možno poděkovat vedoucímu práce za konzultace, pomoc, rady, 
připomínky apod. 
 

5. Abstrakt a klíčová slova 
- abstrakt minimálně na polovinu A4, klíčových slov minimálně 5, vše v českém i anglickém jazyce, 
- shrnuje CELOU maturitní práci (cíle práce, popis metodiky, výsledky, co z nich vyplývá a hlavní 

závěry – jako byste chtěli vyprávět na ulici v několika větách o Vaší hotové, tj. odevzdané práci) 
 

6. Obsah 
- seřazení kapitol (resp. podkapitol) s odpovídající stranou v textu,  
- pokud si nejste jistí svou znalostí práce ve Wordu, doporučuje se nepoužívat předdefinované 

formátování obsahu,  
- je vhodné zařadit i abecední seznam zkratek (nevysvětlují se běžné zkratky jako apod., např., …). 

 
7. Úvod a cíl práce 

- stručná charakteristika problematiky,  
- důvod zvolení práce, 
- samostatnou podkapitolu tvoří vytknutí cílů (čeho chcete dosáhnout, k čemu to má sloužit, co vás 

k tomu vedlo, v čem spočívá přínos práce).  
 

8. Teoretická část  
- shrnuje dostupné současné poznatky o problematice (literární rešerše), 
- uvádí současné poznatky z dané problematiky (kdo, kdy a s jakými výsledky se tímto již zabýval),  
- vyjadřuje teoretická východiska praktické části (z čeho se vycházelo) - tzn. teoretické základy 

použitých metod, sledovaných parametrů apod.  
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9. Praktická část (metodika práce)  
- co, kdy, kde, jak, s kým, za jakým účelem bylo provedeno (co nejpodrobněji popisuje provedenou 

práci tak, aby bylo možné ji kdykoli kýmkoli zopakovat): 
o metodologie výzkumu (výzkumný design) - shrnuje schematicky (v bodech celou 

praktickou část, kde je přehledně uvedeno, co bylo zkoumáno, kdy, kde, kým, jakými 
metodami, jak často apod. například: 
 
 
- monitoring povrchové vody - rybník Brčálník 
- pravidelné odběry 1krát týdně od října 2015 do června 2016, vždy 2 litry vzorku 
- sledované parametry a metody: 

o elektrochemické metody (pH, elektrolytická konduktivita)  
o spektrofotometrie (koncentrace mědi, železa, chromu, dusičnanů, 

amoniakálního dusíku, fosforečnanů, síranů) 
o odměrná analýza (koncentrace Ca, Mg, celková tvrdost, acidita, alkalita, 

chloridy, hydroxidy, uhličitany, CHSK) 
 

o popis výzkumného souboru  
 lokalita - geologie, geografie, geomorfologie, abiotické a biotické faktory, okolí, 

antropogenní vlivy, jak a proč byla vybrána,   
 vzorek respondentů (lidí) - věk, pohlaví a další údaje, důležité pro výsledky,  

o postup použitých metod (dotazník, pozorování, měření přístroji, chemické metody, sběr, 
fytocenologické snímkování, a jiné získávání dat), včetně používaných nástrojů, 
přístrojů, chemikálií - je vhodné uvádět bližší charakteristiku, jako jsou výrobci, 
specifikace, verze atd.,  

 
10. Výsledky  

- kompletní, ale stručný přehled získaných údajů v TEXTOVÉ FORMĚ doplněný grafy, tabulkami (zatím 
bez komentářů, tzn. jen prosté výsledky, které se nevysvětlují – toto až v diskusi), 
 například nejvyšší koncentrace síranů (c = 250 mg/l) byla naměřena v lednu 2013 u rybníka 

Brčálník, nejnižší koncentrace byla naměřena v březnu 2013 apod., 
- maturitní práce je charakterem vědecká práce, tzn., jsou nepřijatelné subjektivní hodnocení, dojmy, 

románové obraty a hovorové výrazy,  
- pokud to charakter práce vyžaduje, tak rovněž výpočty, statistická zpracování. 
 

11. Diskuze  
- zde se výsledky komentují, vysvětlují, dávají do souvislostí s jinými autory, literaturou, tvoří se 

hypotézy, proč to tak bylo nebo nebylo a co by bylo, kdyby bylo či nebylo apod., 
- diskuze případných chyb nebo ponaučení pro další práci (bylo by lepší, pokud…. Výsledky by byly 

přesnější, pokud…). 
 

12. Závěr  
- stručné vypsání v bodech, co jste zjistili,  
- musí být stručné a jasné, co práce zjistila, jaký je její přínos pro vás, vědu a lidstvo. 
 

13. Použité zdroje  
- dle české státní normy ISO 690 (novelizace v roce 2011), 
- citovat se musí každý zdroj, z něhož je čerpáno (je lepší text pozměnit, neopisujte text tak jak je 

v knize či na webu),  
- zdroj musí být odcitován v textu na konci přejatého odstavce ve formátu (AUTOR, ROK VYDÁNÍ), na 

konci v kapitole Použité zdroje pak abecedně seřadíte zdroje v kompletní podobě,  
- je možné využít některé generátory citací (doporučeno jen zkušeným uživatelům). 
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14. Přílohy   
- obsahují rozsáhlejší tabulky, obrazovou dokumentaci, apod., 
- každá příloha musí mít popis (co znázorňuje), pořadové číslo souhlasící s číslem odkazujícím na 

přílohu v textu; seznam všem příloh se uvádí na začátku oddílu s přílohami,  
- pokud jsou součástí mapy, fotky, je vždy nutné citovat zdroj či autora, 
- je možné mít jako součást práce i fyzické ukázky a vzorky bezprostředně související s prací 

(zkameněliny, sušené rostliny, hmyz, stolici, neobvyklý použitý měřící nástroj, popř. model aj.), 
takový materiál se může nafotit a vložit do přílohy nebo přinést k obhajobě.    
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5. VYBRANÉ PROBLÉMY PŘI TVORBĚ MP 

5.1. GRAFY  

o grafy musí být popsané (jednotky a názvy veličin na vodorovné ose x i na svislé ose y), včetně 
názvu grafu 

o nezapomeňte, že graf musí být přehledný (není nutné, aby barevností připomínal cirkus) a 
čitelný (písmo musí být čitelné), musí z něj být na první pohled jasné, co znázorňuje (grafy, které 
nic neříkají - např. hodnoty jsou přibližně stejné, je zbytečné tvořit) 

o návod na tvorbu grafů lze nalézt na stránkách Microsoft Office nebo OpenOffice:  
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/vytvoreni-grafu-HP001233728.aspx  
http://www.openoffice.cz/navody/calc  
 

o pro zpracování izolovaných hodnot získaných dat, mezi kterými není vzájemná souvislost, se 
používá sloupcových grafů (např. naměřené hodnoty koncentrace látek, počty pozorovaných 
druhů, četnosti odpovědí v dotazníku), v žádném případě se nepoužívá spojnicový graf 

 
Obr. č. 1.: Ukázka sloupcového grafu:  

 
 
 

o spojnicový graf lze využít pouze tehdy, pokud body křivky vykazují lineární charakter 
(např. závislost teploty prostředí na čase - teplota mezi dvěma měřeními se měnila stejně 
rychle) 

 
Obr. č. 2.: Ukázka spojnicového grafu: 
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5.2. VZORCE A ROVNICE 

 na tvorbu vzorců, výrazů (rovnic) v MS Office i OpenOffice.org doporučujeme používat editor rovnic: 
 

                                a . c . 1000 
např. nepoužíváme     Ca2+  =  ---------------------,  ale použijeme editor:  

                                                        V  
 
POSTUP: 

 vložení editoru provedeme na záložce VLOŽENÍ  symbol rovnice (,,“), 
 

 
 
 

 pokud není aktivní (nainstalovaný doplněk), lze vložit nový objekt kliknutím na ikonu OBJEKT,  
 v seznamu vybrat možnost Editor rovnic 3.0, 

 

 
 na místě kurzoru se vloží editor s panelem nástrojů (viz obrázek), 

 
 

 vyplní se s pomocí přednastavených šablon podoba vzorce.  
 
 
 Návody jak ve Wordu vytvářet oddíly, číslování, formátování, čísla 

stran, obsahy, styly atd. najdete na Youtube naší školy!!! 
(rovněž zde najdete návody na Excel a Powerpoint) 

 
WORD: https://www.youtube.com/watch?v=myo7ZboP2Jc 
EXCEL: https://www.youtube.com/watch?v=45zF6ic9uKQ 

POWERPOINT: https://www.youtube.com/watch?v=HZkyu_Me6Jk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=myo7ZboP2Jc
https://www.youtube.com/watch?v=45zF6ic9uKQ
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5.3. DOTAZNÍKY A JEJICH TVORBA 

 
Žáci vnímají dotazník jako velmi jednoduchou a málo pracnou výzkumnou metodu - opak je pravdou => 
sestrojení, distribuce a vyhodnocení dotazníku je velmi pracné a časově náročné, pokud má poskytnout 
vypovídající údaje (i přesto je dotazník nejpoužívanější metodou).  

 
Praktické požadavky při tvorbě dotazníku: 
 
 dotazník zadává přímo výzkumník a respondenti ho vyplňují v jeho přítomnosti, neboť je tak zaručena 

vysoká návratnost dotazníku (kolik dotazníků bylo použitelných z celkového počtu VYTVOŘENÝCH 
dotazníků).   
 

 dotazník by měl mít  
1) vstupní část (ta má motivovat respondenta, aby dotazník vyplnil - oznamuje, k čemu dotazník 

a výzkum slouží, co bude respondent z jeho vyplnění mít, kdo jej vypracoval, pokyny pro 
vyplnění) 

2) zadání dotazníkových otázek,  
3) poděkování, kontakt na autora dotazníku   

 
 dotazník musí mít promyšlenou strukturu  

 při jeho přípravě se doporučuje zkoumaný problém rozdělit do několika okruhů, podproblémů, 
pro každý z okruhů formulovat otázky (otázky zaměřené na určitou oblast by měly být 
v dotazníku u sebe),  

 
Použité otázky 

 
 minimální počet otázek je 10, maximálně by měl mít 20-25 otázek (2 strany A4), 
 otázky musí být srozumitelné a svým významem jednoznačné (nesmí být možné různé správné 

odpovědi), 
 první otázky by měly být jednoduché a z psychologických důvodů také přitažlivé, složité otázky umístit 

doprostřed dotazníku, důvěrnější otázky ke konci dotazníku, 
 nejčastěji se používají otázky uzavřené (jen výběr odpovědi) popř. polouzavřené (se zdůvodněním, s 

krátkou odpovědí), méně často se používají otevřené (kdy se respondent vyjadřuje samostatně, tyto 
otázky se obtížně hodnotí), 

 a-b-c-d-e (minimální počet možností je pět, přičemž pátá by měla vylučovat všechny ostatní, 
např. formulace ,,ani jedna z možností není správná“, je vhodnější volit více správných 
odpovědí než jednu), 

 forma ANO-NE /zvláště vhodné je doplnit proč ano, nebo proč ne - pomůže to při diskuzi otázek 
a hledání zdůvodnění),  

 škálovací otázky (volbě se přiřazují body nebo váha - např. oblíbenost předmětů od 1 do 5, kdy 
1 je nejoblíbenější, 5 nejméně oblíbený). 
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6. JAK SPRÁVNĚ CITOVAT  

V minulé kapitole byla zmíněna úprava, jak formálně členit MP. Protože při tvorbě si nevystačíte 
s vlastními myšlenkami, je nutné používat i zdroje cizí, ze kterých budete při své práci často vycházet, 
a o které se budete opírat, budete je třídit, vyhodnocovat a dělat z nich závěry. Rovněž citací dokazujete 
svoje znalosti a přehled v oboru. 
 
Proč se cituje: 

 autor tímto prokáže svůj přehled a zájem o téma 

 citací se může opřít o uvedené údaje, které tak může snadno doložit 

 čtenář (ale třeba i oponent) může v případě zájmu uvedené zdroje dále studovat 

 a samozřejmě citujeme z důvodu autorského zákona (a etiky vůbec) 
 
 

Aby bylo citování jednoznačné, existuje toto mezinárodní norma „ČSN ISO 690 Bibliografické 
citace“. V této normě jsou sepsána pravidla pro tvorbu citací, struktura, metody a jejich forma. Není nutné 
tuto normu vyhledávat, dnes existují webové stránky, které vygenerují při vložení požadovaných údajů 
správnou citaci automaticky. Jde například o tyto weby: 

- Generátor citací - www.citace.com    
- EndNote - www.endnote.com (zkušební verze)   
- Reference Manager - www.referencemanager.com/rminfo.asp (zkušební verze) 

 
Kde citujeme – Jednak citujeme částečně přímo v textu, kde se cizí myšlenka či text vyskytuje a poté ještě 
v úplném znění společně všechny zdroje na konci MP v kapitole „Použité zdroje“.  
 
Pravidla citace: 

 základním pravidlem je, že citace musí být v takovém úplném rozsahu, aby byl zdroj jednoznačně 
dohledatelný. Podívejte se na vaši práci okem čtenáře – jestli v případě potřeby a zájmu dohledáte 
všechny údaje uvedené ve vaší MP, 

 citace je v celé MP jednotná (zvolte si jeden způsob a ten používejte), 

 citujeme jen ze zdrojů, které jsme skutečně využili a použili; není žádoucí pro dělání dojmu napsat 
spoustu nepřímo souvisící literatury, 

 informace pro citace jsou obsažené na titulní straně dokumentu (knihy, časopisu, www stránky, 
skript aj.), na zadní straně, záhlaví, zápatí nebo v tiráži, 

 citovat a označovat je nutné i přejaté obrázky a fotky v textu (viz příklady) a uvést celý zdroj na konci 
v seznamu, 

 při citacích je třeba dodržovat některá pravidla, daná normou ČSN ISO 690, zejména: 

 Jméno, které je uvedeno jako první, by mělo být ve formě Příjmení, křestní jméno. Jméno 
(jména) druhého a dalšího autora (uvádí se max. 3 autoři) se zaznamenávají v přímém pořadí, 
pokud je to žádoucí. 
např. ŠMÍDL, Milan, JANÍČEK, Pavel, HORKÝ, Pavel   

 Pokud je autorů více než dva, jsou další jména autorů vynechána, uvádí se jméno prvního autora 
a po něm následuje „aj.“ nebo „et al.“. 
např. ŠMÍDL, Milan, et. al.  

 U anonymních děl se použije zkratka „Anon“. 

 Pokud se nejedná o tištěný dokument, je povinné za názvem citovaného dokumentu uvést typ 
dokumentu v hranatých závorkách, např. [online], [CD], [fotografie].    

 U elektronických informačních zdrojů by mělo být uvedeno datum citování v hranatých 
závorkách. Před datem citování by měla být použita zkratka  „cit.“ jako „citováno“ a datum 
například: [cit. 27. 7. 2013] 

 U online informačních zdrojů by měla být uvedena síťová adresa. Tato informace může být 
označena slovy „Dostupné z“. 

http://www.citace.com/
http://www.endnote.com/
http://www.referencemanager.com/rminfo.asp
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Parafráze versus úplná citace – nejen v odborných textech se často autoři odkazují na výzkumy či názory 
jiných osob. Autor si přečte dílo nebo článek někoho jiného a poté tento svými slovy vhodně aplikuje 
do textu svého. Neopisuje tedy slovo od slova, použije jen myšlenku, tedy původní text parafrázuje. Ačkoliv 
by se dalo říci, že věty jsou jiné, stále jde o autorství (znalost) cizí osoby a tedy je nutné na konec části textu 
vložit zdroj. Jestliže vkládáme citaci úplnou (kopírujeme tedy přesné znění původního textu), tak je tato 
opatřena na konci nejen zdrojem, ale navíc je v uvozovkách. Užívání mnoha úplných citací není vhodné a 
ani správné, vyvarujte se tomu (viz dále - plagiátorství). 
 
 
 
 

6.1. CITACE V TEXTU 

 V podstatě jsou dvě možnosti jak v textu správně citovat: 

 Pomocí textu v závorce - na konci přejatého odstavce je uvedeno (AUTOR, ROK VYDÁNÍ) a v kapitole 
„Použité zdroje“ se tyto zdroje seřadí abecedně. Příklad použití viz další strana. 

 

Příklad citace zdroje pomocí textu v závorce: 

  

  

  

  

  
 
 

Další možnosti: na konci textu (Šuleř, 2009b, s. 75) nebo (Smith 1980; Chapman 1981). 

přímo v textu … Holá (2006) tvrdí - zjistila - ověřila - uvádí - potvrdila, že …   

 
 
 

 Pomocí číselného odkazu - Za citovanou informací se uvede ČÍSELNÝ INDEX, se zkrácenou citací v 
poznámce pod čarou a poté v plném znění citace zdroje v kapitole „Použité zdroje“. Příklad 
přesného použití viz níže: 
 
Příklad stejné citace zdroje pomocí poznámek (Word2007 = Reference/Vložit pozn. pod čarou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ČR se integrované předměty vyskytují spíše na prvním stupni základních škol (primární vzdělávání, 
1. stupeň ISCED-97) v podobě předmětů jako je prvouka, vlastivěda, apod. Na druhém a třetím stupni 
(sekundární vzdělávání, 2. až 3. stupeň ISCED-97) pak převažují samostatné předměty odpovídající 
jednotlivým vědním oborům7. 
__________________________________________________________________________ 
 

[7] ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. s. 123.  

Název knihy je vždy kurzívou! Číslo strany, kde se citace nacházela Pořadí citace 

V ČR se integrované předměty vyskytují spíše na prvním stupni základních škol (primární vzdělávání, 
1. stupeň ISCED-97) v podobě předmětů jako je prvouka, vlastivěda, apod. Na druhém a třetím stupni 
(sekundární vzdělávání, 2. až 3. stupeň ISCED-97) pak převažují samostatné předměty odpovídající 
jednotlivým vědním oborům (ŠKODA, 2005). 

Odkaz na zdroj v závorce 
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V závěru MP v kapitole „Použité zdroje“ bude v každém z výše uvedených případů uvedeno:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.2. CITACE V SEZNAMU LITERATURY (POUŽITÉ ZDROJE) 

Veškeré použité zdroje, ať už jde o knihu nebo článek z časopisu nebo internetu, citujeme v plném znění 
na konci MP v kapitole „Použitá literatura“. Opravdu nestačí napsat „Zdroj Google“ nebo „Zdroj internet“. 
V citaci je DŮLEŽITÉ dodržovat velikosti písma a i jeho řez. Rovněž interpunkce (tečky) nejsou libovolně, ale 
přesně dle normy. Pravidla pro citace jsou následující.  
 

Následně si ukážeme příklady jak citovat z různých zdrojů. Výčet není konečný, na webu 
www.citace.com najdete možnost vytvoření více než 20 rozličných citací na všechny možné zdroje 
(sborníky, zákony, normy aj.). Pro pochopení běžných citací vám postačí níže uvedené příklady. 

 
Vzor citace článku v časopisu: 

PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno, … et. al. Název článku. In: Název časopisu. rok vydání, 
ročník (česky roč., anglicky vol.), číslo časopisu (česky č., anglicky no.), číslo strany (česky s., 
anglicky p.). ISSN.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzor citace monografie (knihy): 
PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno, … et. al. Název knihy. vydání, město: nakladatelství, 
rok. ISBN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• ŠMÍDL, Milan. Prekoncepty pojmu fotosyntéza u studentů střední školy. In Usta ad Albim 
Bohemica. 2009, roč. IX, č. 3, s 165-172. ISSN 1802-825X. 

 

 ROŠTEJNSKÁ, M. a H. KLÍMOVÁ. Biochemistry Games: AZ-Quiz and Jeopardy! J. Chem. 

Educ. April 2011, vol. 88, no. 4, p. 432–433. ISSN 0021-9584. Rovněž dostupný v PDF z: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed100231r. 

 

• KOLÁŘ, Karel, KODÍČEK, Milan, POSPÍŠIL, Jiří. Chemie II. - organická a biochemie pro 
gymnázia. 2. vyd., Praha: SPN, 2005. ISBN 80-7235-283-0. 
 

 

• Kolektiv autorů. Biochemie – základní kurz. 3. vyd., Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-7184-
936-7. 

 

 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. 3. aktualizované a rozšířené vydání. 
Praha: Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2452-2. 
 

 ŠKODA, Jiří. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Acta Universitatis Purkynianae 
č. 106. Studia paedagogica. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. ISBN 80-7044-696-X.  
 

 BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce. Praha: Tranzit.cz, 2004. ISBN 80-903452-04 

 

Název knihy je vždy kurzívou! 

 

Staré knihy před rokem 1989 nemusí mít ISBN 

http://www.citace.com/
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Vzor citace webového zdroje: 
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. In: Název stránky [online]. Datum publikování-[datum 
poslední revize]. Dostupné z: odkaz (bez tečky na konci)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzor citace kvalifikační práce (maturitní, bakalářské, diplomové,…) 
 

 
 
 
 
 

Vzor citace CD, DVD 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SINGR, Martin. Ropa dochází, naštěstí existují alternativy. In: Příroda CZ [online]. 
21.02.2012-[cit. 2012-03-04]. Dostupné z: http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1840  
 
 
 
 

• Studiumchemie.cz – Podpora výuky chemie na ZŠ a SŠ [online]. Praha: Katedra učitelství a 
didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, © 2009-2012. 
Aktualizováno 8. února 2012 [cit. 2012-02-07] Dostupné z: http://www.studiumchemie.cz/ 

• PISKOVÁ, D. "Éčka". In: Studiumchemie.cz – Podpora výuky chemie na ZŠ a SŠ [online]. 
Praha: Katedra učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v 
Praze, 2005 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: 
http://www.studiumchemie.cz/materialy/Dana_Piskova/ecka.pdf 

Odkazy v citaci jsou neaktivní (nejsou modré!) 

• POLÍVKOVÁ, M. Chemické experimenty pro SŠ – chromatografie s přírodními látkami. 
Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra 
učitelství a didaktiky chemie. 

• Kolektiv autorů. Otevřená věda – Voda pro život I [DVD]. Praha: Akademie věd České 
republiky a All in agency, spol. s r. o, 2007 

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1840
file:///D:/modra.cz
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Vzor citace obrázku a grafu: 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 u obrázků převzatých z internetu se neuvádí celá adresa u obrázku, jen základní informace, tzn. název, 
zdroj a rok:  

 
Obr. č. 3.: Brom ve skleněné ampuli (zdroj: wikimedia commons, 2013) 

 

 
 

 v seznamu literatury nebo obrázků se pak uvádí kompletní citace obrázku ve tvaru:  
PŘÍJMENÍ,  Jméno. Název obrázku. [online]. [cit. datum]. rok. Dostupné z WWW: odkaz 
 
Obr. č.3.: ALECHEMIST-HP. The chemical element bromine, purity 99,8%, amount ~2g, sealed 
in a borosilicate glass vial (ampoule), sealed in a 2-inch cube of acrylic. [online]. 2009. [cit. 
30.7.2013]. Dostupné z WWW: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Bromine_vial_in_acrylic_cube
.jpg/606px-Bromine_vial_in_acrylic_cube.jpg  

 

 

Grafy a obrázky VŽDY dostatečně popisujte! 
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7. RADY PRO VYPRACOVÁNÍ 

 Každé téma má těžiště v jinou dobu (vegetační doba rostlin, aktivita živočichů či přístupnost vybrané 

lokality, pod sněhem se minerály pro geologickou charakteristiku nebo rostliny pro floristický 

průzkum špatně hledají) -  vhodně a včas si tedy rozvrhněte, kdy s prací začnete! 

 Využívejte konzultací (nejsou povinné, ale není nic horšího než poté zjistit, že máte špatné výsledky, 

že jich máte málo, nebo že jste se celou dobu ubírali špatným směrem!!!). 

 Teorii zpracovávejte průběžně, praktickou činnost si naplánujte do doby, kdy bude získání výsledků 

nejoptimálnější (rostliny v době, kdy kvetou).  

 Zadání MP není Písmo svaté a je tedy možné jej v průběhu práce podle podmínek, nedostatku času, 

nových nápadů a aktuální situace měnit (ovšem po dohodě s vedoucím práce!). 

 Maturitní práce se nenapíše sama a nelze ji v obhajitelné kvalitě sepsat za týden (až na výjimky 

spadající do oblasti paranormálních jevů). 

 Aby bylo možné číslovat stránky správně (tzn. např. prvních 6 vůbec), je třeba použít ve Wordu funkce 

oddílů: Word 2007 = na konci stránky s obsahem použít Rozložení stránky/konce/konce oddílů – další 

stránka; poté se přemístit do zápatí a nahoře v menu vypnout funkci „propojit s předchozím“; vznikly 

takto dva oddíly (části), které lze číslovat zvlášť (např. prvních 6 stran vůbec a od úvodu např. od čísla 

7). 

 Aby bylo možné ve Wordu vygenerovat „předdefinovaný obsah“ (Word 2007 = Reference/obsah), je 

nutné používat „styly“. Hlavní kapitoly budou např. „Nadpis1“ a podkapitoly „Nadpis2“. 

 Snadno lze za pomocí pár otázek zjistit, zda jste práci (nebo její část) vypracovali skutečně sami! 

Raději sepište průměrnou práci, které rozumíte, než veledílo, které vám (byť jen z části) sepsal někdo 

jiný, a kterému poté nerozumíte.  

 A ještě jednou raději napíši: využívejte konzultací a ptejte se! 

 

 
 
 
 
 



Manuál pro vypracování MP                                                                          Schola Humanitas Litvínov, 2015 

19 

 

8. JAK NA OBHAJOBU MP 

Součástí hodnocení maturitní práce je její obájení před odbornou komisí. Obhajoba musí splňovat 
některé náležitosti a není jen formální součástí praktické maturity (na výsledku mnohdy velmi záleží). Při 
přípravě na obhajobu byste měli pamatovat: 

  

 základem obhajoby je ve stručnosti seznámit komisi o tom, CO, JAK, PROČ, KDY, KDE, S KÝM dělali 

a na CO jste přišli a CO z toho vyplývá, popř. ČÍM to mohlo být způsobeno a jak by to vypadalo, 

KDYBY, 

 obhajoba NENÍ pouhý aritmetický průměr známek z posudků! Váš (ne) projev vám může známku 

výrazně ovlivnit! Své práci a připomínkám z posudků proto musíte dobře rozumět, 

 připomínky z posudků – určitě se na ně zaměřte, zcela určitě na ně dojde řada;  

 zbytečně se nestresujte! Všichni jsme jen lidé a přirozený úsměv a projev při prezentaci často 

pomůže více, než nejisté a neohrabané používání hromady odborných a cizích výrazů, 

 průběžně se dívejte zúčastněným do očí, nedívejte se do země, nebo celou dobu k prezentaci, 

 rovněž zvolte pohodlný společenský oděv, ve kterém se budete cítit pohodlně a sebevědomě. 

 
Technické náležitosti samotné prezentace obhajoby 

 

 Prezentaci vytvořte nejlépe v PowerPointu, který je v nejnovější verzi nainstalovaný na předváděcím 

notebooku. Soubor(y) s prezentací s předstihem odevzdáváte (budete informováni). 

 Součástí vaší prezentace mohou být také video ukázky, audio ukázky, ale třeba i fyzické předměty. 

 Délka prezentace (počet snímků) by měl vystačit na dobu prezentace, tzn. cca 15 minut projevu. 

 Text na snímcích není dlouhý; obsahuje pouze body, o kterých budete mluvit a komentovat je. 

 Nepřijatelné je kopírování celých odstavců z MP a jejich následné čtení!  

 Zkrátka během obhajoby přednášíme, nečteme text z papírů (ty je však možné mít pro případ 

nouze při sobě; vhodnější je mít na papíru/kartičkách nenápadného formátu připravené drobné 

poznámky – cizí slova, roky, jména, čísla, která si nepamatujete, a která hodláte při projevu použít.). 

 Prezentace by měla obsahovat shrnující (vybrané – důležité) grafy a tabulky (není dobré nudit 

komisi 30 podobnými grafy), fotky, obrázky, nákresy. 

 Výsledky v grafu jsou přehlednější, než stejné výsledky v tabulce. Používejte proto grafy. 

 Vystínované 3D grafy jsou méně přehledné, než ty jednoduché. A přehlednost je to hlavní. 

 Bývá vhodné na konci práce zobrazit snímek s poděkováním. 

 Důležitá je čitelnost a přehlednost celé prezentace; není vhodné vložit na pozadí obrázek a přes něj 

psát text. Raději tento obrázek dejte na další snímek a pozadí nechte s textem kontrastní. 

 Barevné texty používejte odůvodněně, animace používejte střízlivě (klidně vůbec). 

 Nebojte se dát na celý snímek třeba jednu fotku s popisem (např. odběrové místo vzorku vody). 

 Pokud vám v textu MP chybí např. popisky os grafů, v prezentaci je už budete mít dopsané. 

 Závěr prezentace by měl být pádný, mělo by z něj být jasné, čeho vaše MP dosáhla. 

 Pokud to lze, vyzkoušejte si prezentaci přehrát na projektoru; kvalita obrazu bývá často horší. 

 A TO HLAVNÍ – doma si prezentaci NĚKOLIKRÁT vyzkoušejte, nejlépe před někým. 
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9. JAK SE HODNOTÍ MP (kritéria) 

 
Maturitní práce bude před obhajobou kontrolována na plagiátorství systémem www.odevzdej.cz  a 

porovnána rovněž s databází již odevzdaných a obhájených maturitních prací na Schole Humanitas. Práce 
vyhodnocená jako kompilát NEBUDE připuštěna k obhajobě a bude hodnocena nedostatečně! V rámci 
hodnocení vedoucím práce a oponentem se pokuste u své práce odpovědět na následující otázky: 

 

 Jsou splněny formální a jazykové požadavky na maturitní práci (přehlednost, formát textu, číslování 

stran, kapitol, tabulek, příloh, správná gramatika, překlepy, stylistika apod.)? 

 Splnění rozsahu práce (min. 20 normostran) a případný obsah nadbytečných pasáží (vata) 

 Nesplnění požadavků v tomto manuálu je součástí hodnocení celé práce v odpovídajícím rozsahu. 

 Byla splněna osnova a vytyčené cíle práce, odpovídají výsledky práce zadanému tématu? Pokud ne, 

je vše správně zdůvodněno?  

 Jsou výsledky úplné, správné a v diskuzi dostatečně zdůvodněné a diskutované?   

 Jsou jasně formulovány závěry práce?  

 Jsou citace v textu a seznamu literatury úplné a správné, v dostatečném rozsahu?  

 Neobsahuje práce příliš mnoho nepřesností a odborných chyb? 

 Prokázal autor dostatečnou zodpovědnost, samostatnost, kreativitu a orientaci v problematice? 

 
DŮVODY PRO HODNOCENÍ PRÁCE STUPNĚM NEDOSTATEČNĚ: 

1) práce nebyla odevzdána v řádném termínu bez omluvy  

2) práce je hodnocena jako kompilát (shoda více jak 25% u jednoho nebo v součtu více jak 40% 

s dokumenty či webovými zdroji v databázi odevzdej.cz  = je zkrátka opsaná) 

3) práce má zásadní formální nedostatky (absence praktické části, výsledků, diskuze, závěru nebo 

citovaných zdrojů)  

4) prokázání podvodu při vypracování maturitní práce (smyšlené výsledky, jiný autor apod.) 

 
 

http://www.odevzdej.cz/


Manuál pro vypracování MP                                                                          Schola Humanitas Litvínov, 2015 

21 

 

10.  POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 

  

 ČSN 01 69140 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory  

 ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů  

 ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.  

 ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních 

zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  

 Novelizace ČSN ISO 690 z roku 2011: https://sites.google.com/site/novaiso690/ [cit. 12.9.2012] 

 Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních 

prací. Dostupné www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/doporuceniupravydizprace.pdf  

[cit. 28. 1. 2012] 

 Jak na bakalářskou a diplomovou práci. Dostupné z: http://hrudova.wz.cz/bakdipl.htm 

[cit. 28. 1. 2012] 

 Citace: Metodika a obecná pravidla - část 1. http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf [cit. 28. 1. 2012] 

 Modely a příklady u jednotlivých typů dokumentů - část 2. http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf 

[cit. 28. 1. 2012] 

 http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js06/kpi11/jak_citovat/index.html [cit. 28. 1. 2012]  

 TEPLÁ, Milada.  Pokyny a doporučení k sepisování maturitní práce na katedře učitelství a didaktiky 

chemie. [Online]. Praha: PřF UK, 2012. Dostupné z: http://www.natur.cuni.cz/chemie/educhem/ke-

stazeni/pokyny_zaverecne_prace.pdf [cit. 27. 7. 2013]. 

 JULÁKOVÁ, E. Rovnice, jednotky a veličiny, jak s nimi? Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 4, s. 250-257. 

ISSN 0009-2770. 

 Kolektiv autorů. O českém jazyce aneb jak komunikovat v přírodovědných oborech. Akademický 

bulletin [online]. 1999, roč. 10, č. 6. [cit. 12. 5. 2011]. Dostupné z: 

http://abicko.avcr.cz/archiv/1999/6/obsah/o-ceskem-jazyce-aneb-jak-komunikovat-v-

prirodovednych-oborech.html 



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO OCHRANU A OBNOVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
SCHOLA HUMANITAS 

Ukrajinská 379, Litvínov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schopnost vypracovat maturitní práci 
žáky střední školy  

 
 
 
 
 
 

2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpracoval/a: František Ventilek, 4. A               

Vedoucí práce: RNDr. Milan Šmíd, Ph.D. 

Toto je vzor úvodní stránky ZP 
 



 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně. 

Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci cituji a jsou v seznamu 

použité literatury uvedeny.   

 

V Litvínově dne 22. 02. 2022     

 

 

 

 

 

 

Toto je VZOR stránky s prohlášením o autorství 
 



 

 

Poděkování 

Ráda bych zde poděkovala vedoucímu závěrečné maturitní práce RNDr. Milanu Šmídlovi, Ph.D. za jeho rady 

a čas, který mi věnovali při řešení dané problematiky. V neposlední řadě také děkuji všem respondentům, 

kteří mi poskytli potřebné informace. 

Toto je VZOR stránky s poděkováním za pomoc 
 



 

 

Abstrakt  

V této maturitní práci jsou popsány ipsum dolor sit amet  consectetuer adipiscing elit. Maecenas 

porttitor congue massa.  

Praktická část se zabývá ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 

congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 

commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.  

V teoretické části se ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo 

magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 

 

Klíčová slova: spektrofotometrie, UV-VIS, heterocyklické sloučeniny, kofein, nikotin, alkaloidy, izolace  

 

 

Abstract 

In this graduation thesis is described the popsány ipsum dolor sit amet  consectetuer adipiscing elit. 

Maecenas porttitor congue massa.  

 The practical part examines ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 

congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 

commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 

After ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis 

urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 

 

Keywords: UV-VIS spectrophotometry, heterocyclic compounds, caffeine, nicotine, , alkaloids, isolation of 

plant material 

Toto je VZOR stránky s anotací (abstraktem). 
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Na této stránce bude obsah. Struktura se může 
lišit podle charakteru práce. 

 



 

 

1. ÚVOD 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, 

magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc 

viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 

et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. 

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, 

pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non 

pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec 

hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. 

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in 

nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi 

tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, 

vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis. 

Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros tempus arcu, nec vulputate augue 

magna vel risus. Cras non magna vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus a mi. Morbi neque. Aliquam erat 

volutpat. Integer ultrices lobortis eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Proin semper, ante vitae sollicitudin posuere, metus quam iaculis nibh, 

vitae scelerisque nunc massa eget pede. Sed velit urna, interdum vel, ultricies vel, faucibus at, quam. Donec 

elit est, consectetuer eget, consequat quis, tempus quis, wisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je VZOR stránky s úvodem. 
(Tato stránka bude první očíslovaná.) 
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