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ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Z IZS 

Vedení a oponentura práce: Mgr. Pavel Mikeš, Mgr. Karel Dvořák 

Status: Závěrečná práce bude hodnocena jako součást praktické maturitní zkoušky 

 

Časový harmonogram 

• Seznámení s tématy: 17. 6. 2020 

• Termín zadání a schválení práce: do 1. 10. 2020 

• Konzultace a vedení práce: 2. 9. – 11.12. 2020 

• Odevzdání práce: do 11. 12. 2020 

• Hodnocení práce: do 26. 2. 2021 

 

Okruhy témat závěrečné práce: 

• Analýza rizik v regionu (obec, ORP, městská část) 

• Technologické, informační a systémové inovace pro složky IZS 

• Analýza a vyhodnocení konkrétní krizové situace (KS) 

• Plánování (tvorba a zhodnocení plánů konkrétních činností) 

• Připravenost místních složek na krizovou situaci 

 

Struktura závěrečné práce: 

• Úvod: zdůvodnění volby výběru tématu, stanovení cílů 

• Teoretická část: nastínění problému, výchozí stav, obecné informace 

• Praktická část: vlastní činnost (terénní výzkum, dotazníková činnost,…) 

• Závěr: zhodnocení cíle (cílů) práce, shrnutí poznatků 

• Přílohy a použité zdroje literatury 
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FORMÁLNÍ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Struktura práce 

• List č. 1 = titulní list (první strana) 

• List č. 2 = obsah (vygenerovaný) 

• List č. 3 = úvod (první číslovaná strana, vpravo dole) 

• Následující listy = samostatný text práce 

• Závěr 

• Seznam použité literatury (min. 3 nezávislé zdroje) 

• Seznam příloh  

• Přílohy  

 

Rozsah 

• 5 – 10 stran (úvod - závěr), text na listu pouze na jedné straně 

 

Vzhled stránky (okraje) 

• Nahoře  2,5 cm   Typ písma   Arial (Times) 

• Dole   3,2 cm   Velikost písma  12 

• Vlevo   3,5 cm   Řádkování   1,5 

• Vpravo  2,3 cm   Zarovnání   Do bloku 

• Záhlaví  1,25 cm      

• Zápatí   2,2 cm     

           

Úvod  (velikost písma 16, tučně) 

1. XXX  (text názvu kapitoly, velikost písma 16, tučně) 

1.1 Xxxx  (text názvu první podkapitoly, velikost písma 14, tučně) 

1.1.1 Xxxx  (text názvu oddílů, velikost písma 12, tučně) 

1.1.1.1 Xxxx  (text názvu pododdílů, velikost písma 12, tučně) 

Xxxxx   (vlastní text seminární práce, velikost písma 12) 

 

Forma odevzdání 

• V tištěné podobě 


