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ZADANÝ FORMÁT MATURITNÍHO PROJEKTU 

• Počet stran: 20 až 25 stran textu =normostrana 

Normostrana (zkráceně NS) je strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a 

mezer, zhruba 250 slov na stránce)+ přílohy (programy a jiné 

na CD) 

• Okraje: Vlevo – 3 (vazba) 

 Vpravo – 2,5 

 Nahoře – 2,5 

 Dole – 2,5 

• Typ písma:   Times New Roman 

• Řádkování: 1,5 

• Velikost písma textu: 12 

• Odstavce: Zarovnání textu do bloku, odsazení prvního řádku 1,25, 

mezera mezi odstavci 6b. 

• Velikost písma nadpisů: 18, 16, 14, tučně 

• Číslování nadpisů kapitol, podkapitol, definic, vět, obrázků: vytvořte pomocí STYL 

 1. 

 1.1. 

 1.1.1. … 

 Př.:  1.  Kuželosečky 

1.1.  Elipsa 

 1.1.1. Základní vlastnosti 

 Definice 1: 

 Věta 1: 

 Obrázek č. 1: popisek 

 Tabulka č. 1: popisek 

1.2.  Hyperbola 

• Vzorce: kurzívou (v editoru rovnic, možnost číslování rovnic) 

• Citace: kurzívou (uvést odkaz - [číslo zdroje v seznamu]  „Použité 

zdroje“) 

• Obrázky, tabulky:  formát popisku, obtékání 

• Každá hlavní kapitola (1. kapitola, 2. kapitola) začíná na nové stránce 

 

• 1. strana Úvodní strana: téma práce, datum, vypracoval, (nečísluje se) 

• 2. strana práce: originál zadání písemné práce (nečísluje se) 

• 3. strana práce prohlášení o samostatném vypracování (nečísluje se) 

• 4. strana práce poděkování osobě, která pomohla cennými radami, atd...  

• 5. strana práce: Obsah (čísluje se strana a to číslem 5) 

• Číslování stránek: od str. č. 5 (Obsah), vpravo dole 

• 6. strana práce: Úvod (Předmluva) – o čem práce bude, co se v ní dovíme, 

kapitola se nečísluje, ale je v obsahu! 

• od 7. strany: vlastní práce 



Následující kapitoly se nečíslují, ale jsou uvedeny v obsahu 

• Závěr  vlastní zhodnocení práce a dosažených úkolů 

• Anotace  stručný popis práce v češtině 

• Annotation stručný popis práce v angličtině 

• Seznam použitých symbolů a zkratek (lze generovat) 

• Seznam použitých zdrojů (Použité zdroje) 

• Seznam obrázků  (vygenerovat z křížových odkazů) 

• Seznam tabulek  (vygenerovat z křížových odkazů) 

• Seznam příloh Příloha č. 1, atd. (konkretizovat, zda příloha je celé CD,nebo 

   jen jeho jednotlivé části) 



18 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 

16Technické lyceum 

18 Název maturitního projektu 

16 maturitní projekt 

14Vedoucí maturitního projektu: Zpracoval: 

Mgr. Jan Ámos Komenský Skočdopole František 

 2020/2021 

240 b. před 

240 b. za 

Levá zarážka 

na 11 cm 



Prohlašuji, že jsem předloženou písemnou práci vypracoval(a) pod vedením 

Mgr. Jana Ámose Komenského, za použití zdrojů uvedených v závěru práce. 

V Přerově dne ……… podpis 



Rád(a) bych poděkoval(a) x za xyz .... 



Použité zdroje: 

[1] LEPIL, Oldřich, ŠEDIVÝ, Přemysl. Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus. 

Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-202-3. 

[2] LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia – Optika. Praha: Prometheus, 2004.  

ISBN 80-7196-237-6. 

[3] http://cs.wikipedia.org/wiki/Noktovizor 

[4] příspěvek na wikipedii: Noktovizor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 

San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-13]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Noktovizor... 

Viz generátor citací http://generator.citace.com/ 

Citace podle normy (ČSN ISO 690) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Noktovizor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noktovizor
http://generator.citace.com/


Seznam obrázků: 

Obrázek č.1: Popisek ....................................................................................................... 12 

Obrázek č.2: Popisek ....................................................................................................... 23 



Seznam příloh: 

Příloha č.1: Popisek ......................................................................................................... 31 

Příloha č.2: Popisek ......................................................................................................... 32 

Příloha č.3: Popisek ......................................................................................................... 34 



Příloha č.1: Popisek 

... 


