
Formálna úprava písania maturitnej práce z biológie

Práca musí  byť  napísaná  podľa  platných pravidiel  slovenského jazyka,  gramaticky i  štylisticky

správne. Autori musia dodržiavať všetky zásady odbornej terminológie, klasifikácie, nomenklatúry,

používať platné jednotky sústavy SI. 

Práca musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na použitú literatúru a

použité  informačné  zdroje.  V maturitných  prácach  žiakov  Gymnázia  sv.  Františka  z Assisi

v Žiline  budeme  používať  odkazy  formou Poznámky  pod  čiarou, pričom  budeme  uvádzať

autora citácie takto - uvádzame príklad:  TUREK, I. Inovácie v didaktike. 2005. s. 71

Práca sa vypracováva v prvej osobe množného čísla v minulom čase alebo trpnom rode.

Prácu odporúčame písať v textovom editore Word, odporúčaný typ písma je Times New Roman

CE, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 

Odporúčané nastavenie strany okraje: zľava 3,5 cm, sprava 2,5 cm, zhora aj zdola 2,5 cm, orientácia

na výšku, formát A4 (210 mm x 297 mm), riadkovanie 1,5.

Odporúčaný rozsah práce je minimálne 15 a maximálne 25 strán textu. 

Do textu sa započítavajú tieto časti práce: 

Úvod,  Problematika  a prehľad  literatúry,  Ciele  práce,  Materiál  a  metodika,  Výsledky  práce,

Diskusia, Závery práce, Zhrnutie a Zoznam použitej literatúry.

Číslovanie strán jednotlivých častí maturitnej práce:

Titulný list sa počíta do stránkovania, ale čísla stránok sa na ňom nepíšu (nezobrazujú sa, nevytlačia

sa). Prázdne strany sa v písomnej práci pri obojstrannej tlači majú číslovať, pri jednostrannej tlači

sa nečíslujú. Obsah, Zoznam skratiek, značiek a symbolov, Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií, ak

sa v práci nachádzajú sú na samostatných stranách. Do stránkovania sa počítajú, ale čísla stránok sa

na  ňom nepíšu  (nezobrazujú  sa,  nevytlačia  sa).  Zoznam použitej  literatúry  sa  do  stránkovania

počíta, ale čísla stránok sa na ňom nepíšu (nezobrazujú sa, nevytlačia sa).

Zoznam použitej literatúry - rozdelíme do uvedených skupín a píšeme podľa dole uvedeného

vzoru: 

A, Knižné publikácie: 

BAKALÁŘ, E. 1995. Psychohry 2. 1.vydanie. Praha : Vyšehrad, 1995. 192 s. ISBN 80-7021-139-3.

B, Časopisy a zborníky:

LENGYEL,  P.  2019.  Ako  viesť  žiakov  k samostatnosti.  Dobrá  škola.  Bratislava.  Nezisková

organizácia DOBRÁ ŠKOLA, 2019. ISSN 1338-0338 (s. 28)

C, Elektronické zdroje:

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-

skusky/nove_final/biologia.pdf a dátum pozerania stránky 

D, Iné: 

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove_final/psychologia.pdf
http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove_final/psychologia.pdf

