
Pokyny pro odevzdávání maturitní 
práce v digitální formě 
Odevzdáte dva soubory: 

• jeden soubor obsahuje titulní stranu dle šablony na SharePointu, název souboru bude 

dle vzoru: „Ší Pelikán 4A Vliv stravy na viskozitu trusu plameňáků – titulní strana“ (tj. zkratka 

vedoucího, příjmení žáka, třída žáka bez tečky a zkrácený název práce – titulní strana. Pište 

česky a jednotlivé položky oddělujte pouze mezerou), 

• druhý soubor obsahuje samotnou maturitní práci bez titulní strany, název souboru 

dle vzoru: „Ší Pelikán 4A Vliv stravy na viskozitu trusu plameňáků“. Musí se jednat o jeden 

soubor o největší velikosti 1 MB. Typ souboru musí být doc, docx, odt nebo rtf. Formát pdf 

není povolen. Součástí tohoto souboru není titulní strana. 

Soubory odevzdáváte tak, že je pošlete e-mailem na markalous@gybot.cz jako přílohu ze svého 

školního e-mailu nejpozději 19. 1. 2022 ve 23.59. 

mailto:markalous@gybot.cz


Předmět e-mailu musí mít stejný název jako název přiloženého souboru (tj. zkratka vedoucího, 

příjmení žáka, třída žáka bez tečky a zkrácený název práce, např.: „Ší Pelikán 4A Vliv stravy na 

viskozitu trusu plameňáků“). Pište česky a jednotlivé položky oddělujte pouze mezerou. 

Pokud je výsledkem práce video či audio záznam nebo velké množství fotografií, bude vše 

vypáleno na CD nebo DVD a v popsané obálce odevzdáno do školy panu profesorovi Markalousovi 

taktéž do 19. 1. 2022 do 23.59. V kapitole výsledky pak bude odpovídající popis. 

Pokyny pro odevzdávání maturitní 
práce v tištěné formě 
Práce musí být odevzdána dvakrát v tištěné formě třídnímu učiteli nejpozději ve 

středu 19. 1. 2022 do 15.00. Práci je možné svázat ve škole, v úředních 

hodinách knihovny po domluvě s paní profesorkou Marešovou. 

Název Maturitní práce musí být shodný s názvem uvedeným v přihlášce 

k obhajobě. 



Šablony pro titulní stranu Maturitní práce je umístěna na Office 365 – Maturita. 

Pokud je výsledkem práce: 

• video či audio záznam nebo velké množství fotografií, bude vše vypáleno na CD nebo DVD 
s uvedeným jménem a názvem práce, a v obálce vlepeno na vnitřní stranu zadních desek 
vytištěné práce. V kapitole výsledky pak bude odpovídající popis; 

• sborník, herbář, katalog aj. odevzdává se v jedné verzi společně s MP. 


