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Seminární práce v maturitním ročníku
1. SP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4
- velikost písma musí být 12 bodů
- druh písma by měl být TIMES NEW ROMAN nebo TIMES NEW ROMAN CZ
- řádkování 1,5
- zarovnání textu je do bloku (nemusí být u nadpisů, vzorců)
- nadpisy se píší tučně
- hlavní kapitoly začínají na nových stránkách
- jednotlivé kapitoly se číslují arabskými číslicemi od jedné
- levý, pravý, horní a dolní okraj 25 mm
- číslo stránky je umístěno v zápatí uprostřed a má velikost 12 bodů
- mezi odstavci vynechat 1 řádek, mezi kapitolami 2 řádky
- první řádek v odstavci je odsazen o 1,25 cm (jednou tabulátorem)
2. Jednotlivé listy SP se řadí v tomto pořadí:
- úvodní listy
- obsah
- seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně utříděný)
- vlastní práce (členěná do kapitol)
- seznam literatury
- seznam příloh (pokud je SP obsahuje)
- přílohy (pokud je SP obsahuje)
2.1. Úvodní list obsahuje:
- název školy
- seminární práce z(e).....................
- název práce
- rok odevzdání
- jméno a příjmení studenta
- třídu
- možno doplnit obrázkem, logem, .............
2.2. Seznam zkratek a symbolů:
- je nutné uvést abecedně všechny zkratky a symboly používané v SP s jejich
vysvětlením
2.3. Úvod
- obsahuje zpravidla všeobecné údaje vysvětlující záměr SP, důvody zadání a její
význam, návaznost SP na práce předcházející atd.
2.4. Teoretická část
- obsahuje analytické řešení úkolu s uvedením možných teoretických variant
2.5. Závěr
- obsahuje jasně a logicky vyjádřené výsledky dosažené v SP. Zhodnocení jejího
přínosu, úvahy a návrhy na další postup

2.6. Příloha
- obsahuje rozsáhlejší materiály, které by v textu práce působily rušivě (větší počet obrázků,…)
2.7. Citace
Pokud SP vychází se známých skutečností, které jsou popsány v literatuře, je třeba tato díla citovat. Na
příslušném místě se uvede v hranaté závorce [] číselné označení. Pod tímto označením je na konci SP v
seznamu literatury citované dílo uvedeno ve formě zkrácené citace podle běžných zvyklostí. Stejnou
formou bude uvedena i ostatní literatura
Pokud v SP je citována určitá část díla je nutné uvést pramen citace přímo na konci dané strany SP pod
čarou. V tomto případě je nutné uvést i stránku díla, z kterého citace pochází
U internetových zdrojů se uvádí i den citace
3. Odevzdávané výtisky SP musí být svázány tak, aby jednotlivé listy nebyly volné.
4. Forma odevzdání
- písemně i digitálně
5. Termíny:
do 1.11. příslušného školního roku – vybrat téma
do 31.1. - odevzdat práci
do 28.2. - oznámení výsledku
Pakliže je práce hodnocena jako nedostatečná, musí žák přepracovat seminární práci do termínu 14 dnů
před klasifikační poradou za 2. pololetí. Pakliže je znovu hodnocena nedostatečně, není student
připuštěn k maturitní zkoušce.
Klasifikační stupeň určí příslušný vyučující předmětu po shodě s oponentem na základě výše uvedených
kritérií.
6. Rozsah práce
- minimálně 5 stran textu
7. Text, který by měl být součástí každé seminární práce na našem gymnáziu.
Prohlášení
Já, ………………….., student(ka) ..........., narozený(á) dne ……………, bytem …………….., tímto
prohlašuji, že:
a) jsem autorem (autorkou) a nositelem (nositelkou) autorských práv k sem. práci: „……….. ……….“, která
vznikla v ................., a která byla zpracována samostatně na základě uvedených zdrojů (dále jen „dílo“),
b) s účinností od dnešního dne zpřístupňuji dílo za podmínek této licence, a to takto:
·
licence opravňuje nabyvatele šířit pouze k nekomerčním účelům, a to pouze pod stejnou nebo obdobnou
licencí vždy s uvedením jména autora a názvu díla,
·
licence neopravňuje nabyvatele k úpravě díla a k šíření upraveného díla,
·
licence vylučuje jakékoli komerční využití díla,
c) na díle neváznou práva třetích osob, která poskytnutí licence brání, a jsem oprávněn(a) ji poskytnout.
V ………………………….

Dne ……………..

