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Seznamte se se svým zadáním, pokud se vám zdá zadání málo konkrétní, můžete si situaci nějakým způsobem
konkretizovat. Možná se chcete při práci na projektu dozvědět něco konkrétního, je tedy možné situaci přizpůsobit vaší
potřebě.
Ve dvojici nebo trojici proveďte plán, jak budete postupovat při práci na projektu. Rozdělte si práci, případně
naplánujte, které finanční instituce navštívíte. Plán si zapište.
Proveďte průzkum na našem finančním trhu. Navštivte zákaznická centra, webové stránky nebo poradenskou službu.
Výsledky svého průzkumu sepište. Pokuste se při sepisování srovnávat různé nabídky. Někdy se může životní situace
náhle změnit a vaše řešení by se mohlo ukázat jako nevýhodné.
Učiňte jasný závěr, který bude součástí vámi sepsané práce
Po sestavení jedné společné práce v celém semináři proběhne školní konference, na které budete své výsledky
prezentovat.
Formální stránka práce

Rozsah
3 – 5 stran záleží na typu zadání
Výběr formátu

PowerPoint
Word nebo PDF
Formátování
písmo – velikost 12 bodů
řádkování – 1,5
zarovnání do bloku, nastavit dělení slov (nástroje – jazyk – dělení slov, šířka 0,5, šířka oblasti 3 řádky)
okraje – horní 35 mm, dolní 30 mm, levý 40 mm a pravý 25 mm
odsazení prvního řádku odstavce (postup: formát – odstavce a odsazení – speciální – první řádek o 1,25), nepoužívat
mezerník, tabulátor ani vynechání řádku
mezi odstavci vždy volná řádek
nadpisy a tituly – velikost písma max. 16 bodů
označení kapitol a podkapitol – desetinné víceúrovňové třídění; používají se 3 (výjimečně 4) úrovně
kapitoly první úrovně začínat na nové stránce
poznámky pod čarou – použít funkci, písmo 10 b, řádkování 1
žádné záhlaví
v zápatí číslovat stránky mimo titulní
pozor na bibliografické citace nebo citace z webových stránek – podléhají pravidlům – viz maturitní projekt na webu
školy.

Doporučené formátování, kterým se nic nezkazí
písmo – Times New Roman, velikost 12 bodů
nadpis – Arial
řádkování – 1,5 řádku

