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Požadavky na rozsah dlouhodobé praktické maturitní práce 
  

Textová část 

Textová část musí být vypracována podle vzoru, který je ke stažení na www stránkách školy. 

Mezi titulní stranu a stranu očíslovanou ve vzoru číslem 2 vložíte oficiální text zadání, který jste 
obdrželi ve firmě nebo ve škole.  

Celkový rozsah textové části bez obrázků, tabulek, grafů, výpisů zdrojového kódu, titulní strany, 
zadání a obsahu  apod. bude v rozsahu MINIMÁLNĚ  15 stránek A4 tiskopisu psaného maximální 
velikostí písma 12 s řádkováním 1. 

Podle charakteru řešené práce je možné obsáhlejší  dokumentaci přiložit jako přílohu.  Obrázky, 
fotografie, tabulky, grafy, výpisy zdrojového kódu apod. mohou být buď součástí přílohy, nebo 
součástí vlastní textové části. 

Žák odevzdá textovou část včetně příloh dohromady svázané pevnou vazbou nebo kroužkovou 
vazbou (doporučeno – viz  obrázek).   Neuznává se vložení volných  listů do eurodesek a šanonů. 

  

 

Pro účely archivace maturitních dokumentů, stačí odevzdat pouze jeden výtisk textové části. Vedoucí 
práce má právo vyžadovat druhý samostatný výtisk, pokud to uzná za vhodné.  Součástí každého 
výtisku bude pevně vlepená obálka s CD obsahujícím  prezentaci, textovou část a všechny výstupy 
včetně zdrojových kódů. 
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Prezentace 

Pro účely předvedení zadané úlohy a jejího řešení před komisí žák zpracuje prezentaci svojí maturitní 
práce ve vhodné programu na vytváření prezentací (MS Power Point, LibreOffice.org Impress). 

Rozsah prezentace je stanoven na dobu maximálně 30 minut. K předvedení bude k dispozici PC 
s MS Office2010, LibreOffice a dataprojektor. Z důvody odhalení případné nekompatibility mezi 
verzemi se důrazně doporučuje prezentaci po dohodě s vedoucím práce dopředu vyzkoušet na 
příslušném počítači. 

Prezentace obsahuje stručný výtah, který slouží jako vodítko a doprovodný materiál při obhajobě. 
Jeho účelem je ilustrativně doplnit přednes autora. Proto obsahuje krátké a stručné texty a obrázky, 
nikoliv podrobnosti, které obsahuje tištěná práce. 
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