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Zadání maturitní práce 
 
Třída:  4. VS               Kód a obor vzdělání:  68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 
 

1. Žák si zvolí právě 1 z určených témat maturitní práce do termínu 7. 9. 2021: 
 

 Územní samospráva (obec, obecní úřad, krajský úřad) 

 Vnitřní správa (evidence obyvatel, archivnictví) 

 Správa zaměstnanosti (Úřad práce) 

 Obecní policie 

 Neziskové organizace 

 Správa justice 

 Civilní ochrana obyvatel (Policie ČR, obecní policie) 

 Správa školství (výchovně – vzdělávací instituce) 

 Oblast rodinného práva 

 Evropská unie 
 
 

2. Termín odevzdání maturitní práce je stanoven na 13. dubna 2022. 
 

3. Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce: 
Maturitní práce bude zpracována písemnou formou práce na PC v rozsahu min. 20 stran. Práce 
bude obsahovat přílohy v minimálním počtu 5. Žák použije typ písma Times New Roman velikosti 
12, řádkování 1,5 a text zarovnán do bloku. Nadpisy musí být řádně číslovány, stejně tak musí být 
vytvořený automatický obsah a čísla stránek. 
Práce bude rozčleněna do následujících částí: 
(úvod – zdůvodnění volby tématu, obsah, samotný text práce rozčleněn na kapitoly a podkapitoly, 
závěr – zhodnocení, získané zkušenosti, přínos práce, použitá literatura/zdroje - dle citační normy 
ČSN ISO 690, seznam příloh, přílohy – organizační struktury institucí, vzory smluv a formulářů, 
řády, statistiky, fotografie apod.). 
 

4. Kritéria hodnocení maturitní práce: Hodnotí se rozsah maturitní práce, obsah a jeho vypovídající 
hodnota, věcná správnost, opodstatněnost příloh v kontextu s textem apod. 
 

5. Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce: 
Maturitní práci žák připraví v písemné formě ve 2 vyhotoveních. Jedno vyhotovení žák odevzdá 
vedoucímu práce v určeném termínu. K obhajobě maturitní práce si žák připraví prezentaci 
maturitní práce na flash disku a jedno vyhotovení v písemné formě. 
 

6. Jako vedoucí maturitní práce určuji Mgr. Zuzanu Erlebachovou, jako oponenta maturitní práce  
Ing. Radmilu Kozohorskou. Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek 
maturitní práce. Posudky budou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději  
14 dní před termínem obhajoby maturitní práce. 
 

       7.  Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 15 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut. 
 
V Pardubicích dne 7. 9. 2021 
 
 
Ing. Radmila Kozohorská v. r. 
ředitelka školy 
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