
Pokyny k formálnej úprave projektov 

Odporúčaný rozsah práce:  15-25 normalizovaných strán  (Pozn. Zoznam literatúry a prílohy sa 

nezapočítavajú do tohto počtu) 

Písmo:  TIMES NEW ROMAN, veľkosť 12 

Vzhľad stránky – okraje: hore 2,5 cm, dole 2,5 cm, vnútorné 3,5 cm, vonkajšie 2,5 cm 

Číslovanie:  číslujeme od druhého listu, na ktorom však číslicu neuvádzame, číslice začneme uvádzať 

od listu, kde je úvod, čísla strán uvádzame v strede dole 

Titulné listy:  prvé dva titulné listy spracujeme podľa šablóny /so svojimi údajmi/ 

Abstrakt: je povinný, nasleduje za titulnými listami na samostatnej strane. Je to krátka charakteristika 

dokumentu, ktorá slúži na rýchle oboznámenie čitateľa s obsahom práce. Príklad abstraktu je uvedený 

v priloženej šablóne. Na záver sa uvedú kľúčové slová z konkrétnej práce. 

Obsah:  používame malé písmená /12 b./, prípadne na zvýraznenie kapitol veľké alebo tučné písmená. 

Úvod je súčasťou práce, preto ho číslujeme/ podobne ako záver/. Za číslami kapitol a podkapitol 

píšeme bodku.  Za jednotlivými číslami s bodkou je vždy medzera / napr. 2. 1.  / Odporúča sa 

automatické vygenerovanie obsahu. 

Úvod:  obsahuje krátku charakteristiku skúmaného problému, význam problematiky,  cieľ práce, 

metódy práce, zameranie prípadne motiváciu výberu témy a teoretické a iné výskumné zdroje. 

Jadro práce - jednotlivé kapitoly a podkapitoly:  názvy kapitol – písmo 14 b. , tučné, veľké, názvy 

podkapitol – písmo 12 b. , tučné, malé.  Každá kapitola sa začína na novej strane. V texte pracujeme 

s odsekmi, odsek začína vždy odsadením tab. o 1,25 cm od ľavého okraja stránky.  

Záver:  záver práce je tiež číslovaný, treba ho spracovať pozorne a dôkladne a musí obsahovať 

výsledky výskumu, splnenie príp. nesplnenie očakávaných predpokladov, autorov vlastný prínos do 

skúmanej problematiky, možnosti ďalšieho použitia práce  a podobne. 

Použitá literatúra:  nečíslujeme ju tak ako predchádzajúce kapitoly, pokračujeme však plynulo 

v číslovaní strán. Použitú literatúru uvádzame tak, ako je uvedená v šablóne. 

Prílohy:  pokračujeme v priebežnom číslovaní strán, každá príloha je na novej strane a odlišujeme ich 

písmenom / Príloha A, Príloha B /. 

Práca je zviazaná v hrebeňovej väzbe, priesvitná bezfarebná fólia, čierna pružina, zadná strana – 

tvrdý biely papier 

Počet exemplárov – 2 ks               

Odporúčame k obhajobe maturitného projektu vytvoriť prezentáciu (napr, v PowerPoint) 


