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Vážení žáci,  
 

vytvoření práce je součástí vaší maturitní zkoušky. Téma si volíte do 30. října daného 

školního roku a v době do 15. listopadu bude toto téma schválené a podepsané vaší/m 

vedoucí/m maturitní práce. Návrhy témat jsou uvedeny na webu školy, nicméně pokud 

máte zájem o jiné téma, přijďte s návrhem za třídním učitelem/třídní učitelkou a ti vás 

nasměrují dále. 

Na psaní maturitní práce máte od zadání (15. listopadu) do odevzdání (13. dubna) půl 

roku, ve kterém první polovinu práce budete odevzdávat ke kontrole na začátku ledna, 

druhou polovinu pak v polovině března. Vždy je doporučeno nechat si časovou rezervu. 

Vedoucí práce by se měl/a k vaší odevzdané části vyjádřit do 14 dní. Vaše spolupráce 

s vedoucí/m práce a průběžné odevzdávání maturitní práce se odrazí v závěrečném 

hodnocení vaší práce. 

Pro lepší a jednodušší zvládnutí práce jste se v rámci výuky ICT učili formátování 

cvičného textu, kde jste si vyzkoušeli citovat knižní, internetové i další zdroje, 

zopakovali jste si, jak udělat okraje stránek, jak vytvářet víceúrovňové číslování, 

používat styly pro psaní textů, jak vytvořit obsah nebo značit obrázky a grafy. Tyto 

podklady jsou dány isonormou a způsob dodržování těchto norem se zase odrazí 

v hodnocení práce.  

Přejeme vám, aby se vám práce dařila a abyste z ní nakonec měli stejnou radost, jakou 

budou mít vaši vedoucí. 
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1 HARMONOGRAM MATURITNÍ PRÁCE 

Tabulka 1 Harmonogram maturitní práce 

 

Činnost Termín splnění Kontroluje/hodnotí 

Výběr tématu 31. 10. 2021 Třídní učitel/ka 

Podpis zadání maturitní 

práce 
15. 11. 2021 Třídní učitel/ka 

Odevzdání první části 

práce v rozsahu minimálně 

5 stran 

3. 1. 2022 Vedoucí maturitní práce 

Odevzdání druhé části 

práce 
15. 3. 2022 Vedoucí maturitní práce 

Odevzdání vytištěné a 

svázané maturitní práce 
13. 4. 2022 

Vedoucí maturitní práce 

Oponent maturitní práce 

Převzetí posudků 

maturitní práce 

Nejpozději 10 dní 
před obhajobou 
maturitní práce 

Vedoucí maturitní práce 

Oponent maturitní práce 
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2 FORMÁLNÍ ÚPRAVA 

Rozsah stran práce je 10–20 normostran vlastního textu, tedy od úvodu po závěr, bude 

mít práce 18 000–36 000 znaků včetně mezer. Normostranou se obecně rozumí strana 

textu obsahující 1 800 znaků včetně mezer. 

 

Okraje stránek jsou nastaveny takto: zleva 3,5 cm, zprava 2,5 cm, nahoře 3 cm a dole 

2 cm.  

Typ písma Times New Roman, pro běžný text je použita velikost písma 12.  

Řádkování 1,5. 

První řádek odstavce je odsazen zleva o 0,7 cm (nastavuje se pomocí formátování). 

Všechny nadpisy kapitol a podkapitol všech úrovní jsou psány tučným písmem. Pro 

číslování kapitol se používá víceúrovňové členění: 

 

1 NÁZEV HLAVNÍ KAPITOLY (velikost písma 16, velká písmena, za nadpisem je 

30 bodů mezera, název hlavní kapitoly je vždy na nové straně) 

1.1  Název podkapitoly (velkost písma 14, před nadpisem 18 bodů, mezera za 

nadpisem 12 bodů, odsazení zleva 1,5 cm) 

1.1.1  Název další podřazené podkapitoly (velikost písma 12, před nadpisem 12 

bodů, za nadpisem  6 bodů, odsazení zleva 2,5 cm) 

Třetí členění by mělo být konečné. Další text po třetím členění se píše ihned pod 

nadpis. Za poslední číslicí při číslování ani na konci nadpisu se nedělá tečka. Kapitoly 

prvního členění začínají vždy na nové stránce. Ukázka textu je na obrázku 1. 

V nadpisech bez rozdílu nadřazenosti se nikdy nepoužívají zkratky.  
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Obrázek 1 Ukázka formátovaného textu 
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Zkratky v textu by se měly používat výjimečně, pokud ano, měly by být vždy 

vysvětleny (Příklad: … svědci události zahájili kardiopulmonální resuscitaci (dále jen 

KPR). Než přijela posádka záchranné služby, KPR trvala 12 minut.) V případě použití 

většího počtu zkratek je vhodné za kapitolu Seznam literatury zařadit ještě kapitolu 

Seznam zkratek, kde uvedete v abecedním pořadí jednotlivé zkratky a kde je také 

vysvětlíte. 

Text práce je zarovnán do bloku, je psán plynule bez ohledu na končící řádek. 

Klávesa ENTER je použita pouze v případě ukončení celého odstavce Na konci téměř 

každého odstavce je vložen do závorek odkaz na literaturu – zdroj, ze kterého byla 

informace čerpána, což odpovídá ČSN ISO 690 první prvek a datum. Příklad: 

(Mařatka, 2015)  

 

2.1 Způsob psaní textů 

V celé práci se užívá parafrázování textu, tedy text ze zdroje je uveden vlastními 

slovy. Tři za sebou jdoucí slova jsou považována za přímou citaci. Toto neplatí pro 

názvy nebo běžná sousloví (Příklad: „Hasičský záchranný sbor České republiky“ nebo 

„pravidelná preventivní zdravotní prohlídka“ se nepovažují za přímou citaci).  

Přímá citace je doslovné převzetí textu autora, který je psán v uvozovkách a kurzivou. 

V maturitní práci by se měla vyskytnout alespoň jedna přímá citace a naopak, přímých 

citací může být maximálně 10 % z celého textu práce. 

Je možno uvést přímou citaci dvěma základními způsoby:  

• „Chodci, cyklisté a motorkáři jsou nejzranitelnější účastníci provozu na 

cestách. Z chodců hlavně malé děti a starší lidé. Z pohledu chodce všichni 

motoristi jezdí jako blázni, nedávají pozor a na chodce neberou ohled.“ 

(Dobiáš, 2014; str. 50)  

• V knize s názvem Volali jste záchranku? z roku 2014 od docenta Viliama 

Dobiáše se na str. 77 dočteme: „Já jezdím pomalu, já jezdím jen po městě, já si 

dávám pozor… To poslouchám jako nejčastější důvody, proč cyklisti nenosí 

přilbu. Už jsem zažil úraz hlavy a mozku s trvalými následky i s úmrtím při 

pádu, který se stal během pomalé jízdy, jízdy ve městě a také těm, kteří si dávali 

pozor.“ 
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Méně vhodné je do textu vkládat odrážky. Pokud je to nutné a dané téma si vyžaduje 

tento způsob zápisu, pak autor použije jednotný symbol pro celý dokument pro 

označení odrážky. Za odrážkou napíše opět souvislý text, nikdy ne hesla, jedno slovo 

či spojení několika slov. Závorky musí být jednotné pro celou práci. 

 

Latinské názvy živých organismů se píšou kurzivou, vždy je u rodového jména první 

písmeno velké a u druhového jména písmeno malé, v českém jazyce se užívá vždy 

malých písmen (Příklad: Nejstarším domestikovaným zvířetem je pes domácí, čemuž 

odpovídá i jeho název v latině – Canis lupus familiaris.). Ve zdravotnické a chemické 

terminologii se spousta latinských názvů stala běžnými i v hovorové řeči, takže nejsou 

často považována za slova cizí a píšou se bez kurzivy a malými písmeny (Příklad: 

nemocný měl na pohmat zvětšená játra, lékař stanovil diagnózu jako hepatitidu.) 

 

Čísla stránek jsou vkládána na spodní část stránky uprostřed. Mohou být uvedena 

dvojím způsobem – samostatné číslo nebo číslice mezi „pomlčkami“ (například: 8 nebo 

– 8 –). První očíslovanou stranou (započítávají se předchozí nečíslované strany) je 

kapitola „Úvod“. Poslední číslovanou stránkou je stránka se seznamem příloh 

(následující stránky s jednotlivými přílohami se nečíslují.). 

 

Jednou z posledních úprav, které se dělají před dokončením textu práce, je odstranění 

předložek a spojek z konců řádků, pevnou vazbou musí být připojeny ke slovu, ke 

kterému se vážou. Jedná se o jednopísmenné spojky (a, i) a předložky (o, u, k, s, v, z), 

popřípadě i o dvoupísmenné předložky. 

 

2.2 Tabulky, grafy a obrázky 

Tabulky, grafy, obrázky by měly být přílohami práce. Mohou ale patřit i do 

souvislého textu práce, kde by čistě popis nebyl dostatečně ilustrativní. Pak se tabulky, 

grafy a obrázky číslují v tom pořadí, v jakém se objevují v textu, a umísťují se 

na místo, kde se o nich hovoří. Číslování je průběžné v celé práci formou Obrázek 1 či 

Tabulka 1. Číslo obrázku s legendou se umísťují pod obrázkem, zatímco u tabulek 

a grafů se číslo a legenda umísťují nad tabulkou. Názvy obrázků a tabulek, resp. jejich 

legenda, se píšou v češtině a musí být dostatečně informativní, aby čtenář pochopil 



základní smysl i bez hledání popisného textu. V

různé tabulky a obrázky.

 

Příklad obrázku: Kyselina perox

krystalická látka, která se p

strukturální vzorec je zobrazen na obrázku 

Obrázek 2 Strukturální vzorec kyseliny perox

 

 

Příklad tabulky: 

 

Tabulka 2 Obsah fenolových kyselin (mg/g sušených list

(Ziaková, 2013) 

Rostlina Rosmarinová

kyselina

Oregano 14,7

Rozmarýna 23,6

Šalvěj 7,5

Mateřídouška 13,2

Meduňka 21,0
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základní smysl i bez hledání popisného textu. V práci nemohou být stejné názvy pro 

zné tabulky a obrázky.  

Kyselina peroxosírová je za běžných okolností nestálá 

krystalická látka, která se při působení tepla nebo vzdušné vlhkosti lehce rozkládá. Její 

strukturální vzorec je zobrazen na obrázku 2. 

 

Strukturální vzorec kyseliny peroxosírové 

Obsah fenolových kyselin (mg/g sušených listů) v rostlinách 

Rosmarinová 

kyselina 

Kávová 

kyselina 

Protokatechuová 

kyselina 

3,4

benzaldehyd

14,7 0,22 0,30 

23,6 0,20 0,20 

7,5 0,17 --- 

13,2 0,26 0,20 

21,0 0,19 0,04 

práci nemohou být stejné názvy pro 

žných okolností nestálá a bezbarvá 

epla nebo vzdušné vlhkosti lehce rozkládá. Její 

rostlinách čeledi Lamiaceae 

3,4-dihydroxy 

benzaldehyd 

0,07 

--- 

--- 

0,05 

0,05 
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3 STRUKTURA PRÁCE 

Práce má stanovené pořadí stránek: 

• Titulní strana (pod průhlednou fólií) 

• Zadání tématu maturitní práce 

• Prohlášení se souhlasem 

• Poděkování (nepovinné) 

• Obsah  

• Úvod, který zároveň obsahuje i stanovení cíle práce (začínají se číslovat 

strany, přičemž se předchozí nečíslované strany započítávají). V úvodu žák 

popisuje všeobecnou rovinu daného tématu v dnešní době. Zároveň sděluje cíl 

práce a důvod, proč si zvolil vybrané téma.  

• Vlastní práce je prací teoretickou. Nepovinně lze vypracovat MP s praktickou 

částí, která může být pro vlastní práci přínosem. V teorii autor práce většinou 

nepoužívá vlastní slova, ale parafrázuje. Do textu vkládá přímou citaci a odkazy 

na literaturu, grafy, tabulky apod. Zabývá se vybranou problematikou, popisuje 

např. anatomii, fyziologii, způsoby mechanismu vzniku problému. Pokud je to 

vhodné, autor MP zařazuje i vlastní názory a úvahy k dané problematice. 

V praktické části se autor věnuje praktickým činnostem, reálným situacím, 

návodu k aktivitě či k výzkumu a součástí je i diskuze, která konfrontuje teorii 

a praktická zjištění. 

• Závěr. V závěru práce autor znovu uvádí název své práce, sděluje čtenáři, zda 

splnil cíl, který si stanovil. Pokud se tak nestalo, informuje o důvodech nezdaru. 

Uvádí svůj osobní názor k vybrané problematice. Do závěru práce též vpisuje, 

jakým přínosem byla pro něj práce samotná a zda lze práci využít různým 

způsobem i v budoucnosti. 

• Seznam použitých zdrojů 

• Seznam použitých zkratek (pokud jsou používány, jinak se nezařazuje) 

• Přílohy (nejsou povinnou součástí práce) 

Maturitní práce má tedy číslované kapitoly Úvod, Teoretická část, (Praktická část), 

Závěr, Seznam použitých zdrojů, (Seznam zkratek), Seznam příloh. 
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Množství použitých zdrojů: Pro maturitní práci pisatel využije nejméně 6 zdrojů, 

z toho budou alespoň 2 publikace či odborné články (v tištěné formě), ostatní mohou 

být elektronické zdroje. Stáří používané literatury a zdrojů je závislé na tématu práce, 

například v oblasti chemie nebo anatomie lze používat literaturu starší 10 až 20 let, ale 

v první pomoci je nutné mít co nejnovější literaturu (poslední změna resuscitačních 

postupů byla v březnu roku 2021).  

Jednotlivé literární zdroje jsou řazeny abecedně (podle jména autora či primární 

odpovědnosti), vždy na nový řádek a jsou číslovány. Nejprve zdroje tištěné, poté 

zdroje elektronické. Pod zdroje elektronické je dále vhodné uvést autory obrázků 

či tabulek, pokud nejsou zároveň autory textu.  

 

Pro tvorbu zápisu zdrojového dokumentu je doporučeno použít online generátory 

(www.citace.com nebo využít způsobu citování zdrojů v programu MS Word - 

Reference), které vás provedou všemi možnými variantami (ať je autorem jeden, nebo 

několik autorů, kolektiv, organizace, nebo se jedná o časopisy, články v tisku, 

internetové zdroje, film nebo rozhovor). Jednotlivé citace pak musí odpovídat ČSN 

ISO 690, ve které v případě nejasností naleznete podrobný návod, jakým způsobem 

citovat i netradiční zdroje. 

Při výběru zdrojů pro potřeby maturitní práce je nutné mít na paměti, že některé 

tiskoviny i internetové zdroje jsou určeny pro laiky a některé ani nemusí být založeny 

na vědeckém základě, proto jejich využití může být spíše na škodu. 

 

Příklad: 

4  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

1. BIDRMAN, N.1 Standardy a směrnice výcviku ASTD. Doplnění základní směrnice 

z roku 2013. Praha: Asociace sportovních a technických potápěčů, 2018. Manuál.  

                                                 
1 V celém seznamu zdrojů buď používejte iniciálu křestního jména nebo celé křestní jméno. 
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2. BOHUSLAV, A. Možnosti využití potápěčů Policie ČR při mimořádných 

událostech. Kladno, 2018. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, 

Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany 

obyvatelstva.  

3. HIRT, M. a F. VOREL. Soudní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 

978-80-247-5680-6. 

4. MALÁ, L. a D. PEŘAN. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými 

doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-2. 

 

Seznam elektronických zdrojů 

5. COOPER, S. J. a N. SHAH. Oxygen toxicity [online]. National Center for 

Biotechnology Information, U. S. Nation Library of Medicine, 20. května 2019, 

(NBK 430743) [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430743/ 

6. KLANG, M. Potápěč se pod vodou ztratil instruktorovi, v nemocnici 

zemřel. IDNES.cz - Zpravodajství [online]. MAFRA, 20. května 2012 [cit. 2020-04-

06]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/potapec-se-ztratil-

instruktorovi.A120520_184400_pardubice-zpravy_klm. 

7. SÚKL. Přípravky obsahující pseudoefedrin vydávané bez lékařského předpisu s 

omezením: změna omezení výdeje v lékárnách [online]. SÚKL: Státní ústav pro 

kontrolu léčiv, 1. července 2018 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/leciva/pripravky-obsahujici-pseudoefedrin-vydavane-bez-

lekarskeho 
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5 PŘÍLOHY 

Přílohy dokreslují psaný text práce nebo jsou vhodné pro umístění tabulek, grafů, 

obrázků nebo jiných dotazníků či vyhlášek doplňujících hlavní výklad. Pokud autor 

chce uložit obrázek v příloze, bude na něj odkazovat v textu.  

Příklad: Každý frekventant o přístrojové potápění, i když to není podmínkou 

připuštění k výcviku, by měl navštívit svého praktického lékaře a požádat o základní 

objektivní vyšetření (Bidrman, 2018). Vzorový formulář jedné z potápěčských škol 

je přílohou 2.  

Nebo jiný způsob odkazu: Každý frekventant o přístrojové potápění, i když to není 

podmínkou připuštění k výcviku, by měl navštívit svého praktického lékaře (formulář 

pro lékaře viz příloha 2) a požádat o základní objektivní vyšetření (Bidrman, 2018). 

  

Počet vložených příloh není omezen. Stránky příloh se již nečíslují. Každá příloha má 

svůj název označení způsobem Příloha 1, nikoli Příloha č. 1. Je vhodnější jednotlivé 

přílohy umísťovat v práci na samostatnou stránku, případně dvě přílohy na jednu 

stránku). Zdroj přílohy se uvádí pod obrázek. 

První úvodní strana příloh je seznamem příloh společně s názvy příloh a je také 

poslední číslovanou stranou maturitní práce. 

 

Příklad:  

5  SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 Pravidelná školení zaměstnanců  

Příloha 2 Pravidelná školení Hasičského záchranného sboru podniku 

Příloha 3 Pravidelná školení bezpečnostní agentury 

 

Tisk a vazba maturitní práce 

Práce je tisknuta vždy jednostranně. Žák v určeném datu (dle platného školního řádu 

do 15. dubna daného školního roku) odevzdá 2x svázanou práci v měkké vazbě 

s průhlednou fólií (ne kroužkové); jeden výtisk s originálem zadání maturitní práce 

se žákovi vrací po obhajobě maturitní práce, druhý zůstává ve školní knihovně.  
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6 OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE 

Po odevzdání maturitní práce obdržíte od svého oponenta a vedoucí práce posudek, 

podle něhož si připravíte obhajobu. Ta trvá 20 minut a zhruba 15 minut je vhodné 

prezentovat vaši práci, včetně odpovědí na otázky vedoucího a oponenta, a zbylý čas 

patří hodnotící komisi na položení dalších možných otázek. 

Účelem obhajoby není seznámit maturitní komisi s detaily práce, ale představit své 

autorské dílo v hrubých obrysech, vysvětlit důvod volby tématu, vytáhnout z práce 

zajímavosti a nakonec zhodnotit, zda se podařilo splnit cíl práce.  

K obhajobě přistupujte připravení, jen málokdo dokáže přijít před publikum 

a z hlavy odříkat desetiminutový referát bez přípravy. Doporučuje se obhajobu připravit 

v programu MS PowerPoint, kdy zásady tvorby prezentace byly přednášeny 

na hodinách ICT, popřípadě použijte internet k dohledání informací. Obhajobu se také 

neučte nazpaměť, ale spíše mějte připravené body, ke kterým se budete vyjadřovat. 
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SZŠ, 5. května, Praha 4. 2009 (2015). 
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Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a)2 samostatně. Veškeré literární prameny 

a informace, které jsem v práci využil(a), jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti 

vyplývající ze zákona č 121/2000 Sb., ve znění č. 81/2005Sb., autorský zákon, zejména 

se skutečností, že Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 

5. května 51, Praha 4 má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako 

školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této 

práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Vyšší odborná 

škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 oprávněna ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla 

vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. 

 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v knihovně Vyšší odborné školy 

zdravotnické a Střední zdravotnické školy 5. května 51, Praha 4.      
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Příloha 1 Pravidelná školení zaměstnanců 
Pravidelná školení zaměstnanců 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 

seznámení s vnitřními předpisy organizace 

politika a cíle BOZP organizace 

postupy při mimořádných událostech 

rizika při práci podle zařazení na konkrétní pracovní pozici 

pracovní řád 

Požární školení požární nebezpečí a rizika 

Dokumentace PO 

Předcházení vzniku požáru 

Používání hasebních prostředků a technických prostředků dostupných 
na daném pracovišti 

Kontrolní činnost 

První pomoc Základy první pomoci 

Ošetření zranění 

Přivolání odborné zdravotní péče 

Evakuace Nouzový zvukový systém 

Čipový systém 

Dokumentace evidence počtu osob 

Zdroj: autor, 2021 
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