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Pro obhajobu maturitní práce vypsala ředitelka školy 11 témat. Nejpozději do 31. října 2022 si 

žák zvolí z nabídky školy 1 téma. Pokud si ho ve stanoveném termínu nevybere, bude mu 

určeno losem.  

U každého tématu je stanoven vedoucí maturitní práce (neboli konzultant) a nejpozději 1 

měsíc před obhajobou bude stanoven oponent maturitní práce. S vedoucím práce žák 

konzultuje a průběžně řeší problémy v průběhu psaní práce. Uskuteční se minimálně 4 

konzultace; a to 1. do vánočních prázdnin, 2. do 15. ledna, 3. do 31. ledna, 4. do 20. února. 

Nejzazší termín odevzdání práce je 28. února 2022. Vedoucí práce i oponent pak jednotlivě 

zpracovávají písemný posudek maturitní práce. 

Maturitní práce je formátu A4 a svázaná v kroužkové vazbě nebo v termovazbě. Minimální 

rozsah práce je 12 normostran původního textu velikosti 12 bodů, kratší práce budou 

hodnoceny jako nedostatečné. Přílohy a použitá literatura jsou řazeny na konci práce a do 

povinného rozsahu práce se nezapočítávají. Bližší pravidla pro psaní  včetně příkladů jsou 

zpracovány ve stejnojmenném dokumentu, který najdete na maturitní nástěnce, popř. na 

webových stránkách školy v sekci Maturitní zkoušky. Práce se odevzdává ve 2 vyhotoveních 

ředitelce školy a paralelně se finální verze posílá vedoucímu maturitní práce e-mailem.  

Posudky zpracované vedoucím práce a oponentem jsou předány žákovi a členům maturitní 

komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce. Tento termín se shoduje 

s termínem ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky.  

Příprava k obhajobě trvá 15 minut, obhajoba maturitní práce trvá 15 minut. Součástí obhajoby 

je prezentace práce v programu Power point. 

Kritéria hodnocení maturitní práce:  splnění obsahového i formálního zadání, 

     původnost, věcná správnost a svébytnost práce, 

     jazyková stránka textu, 

     kvalita prezentace v rámci obhajoby práce, 

     schopnost adekvátní diskuse nad posudky, schopnost 

     vysvětlit přednosti svého řešení a obhájit své postoje, 

spolupráce s vedoucím maturitní práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 9. 2021        PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. 

          ředitelka školy 

      

 


