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PŘÍKAZ ŘEDITELE ČÍSLO 20/21
Podmínky konání profilové části maturitní zkoušky formou
maturitní práce pro jarní a podzimní zkušební období roku 2022
A
I. Termíny a podmínky
Do 30. června předcházejícího školního roku předloží žák vedoucímu práce koncept práce.
Do 31. října podá žák řediteli školy písemnou žádost o povolení konat maturitní zkoušku z daného předmětu
v profilové části formou maturitní práce. Součástí žádosti je stanovisko vedoucího práce (doporučuji nedoporučuji). Vedoucím i oponentem může být i fyzická osoba, která není v základním pracovněprávním
vztahu se školou, ale působí v oblasti související s tématem práce.
Nechce-li ředitel školy maturitní práci povolit, vyvolá do 15. listopadu dohadovací řízení, kterého se zúčastní
ředitel, vedoucí práce, třídní učitel a žák. Následně ředitel do 30. listopadu s konečnou platností rozhodne.
O negativním rozhodnutí informuje ředitel vedoucího práce a žáka písemně. Žádosti, ke kterým se ředitel
nevyjádří zamítavě, jsou automaticky povoleny a žák již nemůže od této formy maturitní zkoušky odstoupit.
Do 30. listopadu zveřejní ředitel přehled povolených maturitních prací včetně vedoucích.
Do 31. března stanoví ředitel oponenta maturitní práce.
Do 14. dubna odevzdá žák v kanceláři školy hotovou maturitní práci ve třech vyhotoveních. Ředitel školy předá
dvě vyhotovení maturitní práce vedoucímu práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá ve stanoveném
termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se,
jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.
Do 30. dubna zpracují vedoucí práce a oponent písemné posudky maturitní práce ve 3 vyhotoveních. Dvě
vyhotovení posudku maturitní práce předají řediteli školy. Ředitel školy předá posudky maturitní práce žákovi a
členům maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce. Maturitní práce a její
posudek se archivují jako součást dokumentace o maturitní zkoušce.

Další podmínky:
1) Žák může zvolit formu maturitní práce pouze v jednom maturitním předmětu.
2) Podmínkou povolení maturitní práce jsou velmi dobré studijní výsledky žáka v daném předmětu a
dlouhodobější doložitelný zájem o zvolené téma maturitní práce (účast v soutěžích a v SOČ, práce na
projektech, studium literatury, spolupráce s organizacemi a odborníky mimo školu a podobné aktivity).
3) Maturitní práci může zpracovávat více žáků. V tom případě vedoucí práce jednoznačně určí části
tématu, která budou zpracovávat jednotliví žáci.

II. Témata maturitních prací
Témata maturitních prací navrhují:
1) Předmětové komise. Předmětové komise do konce března předcházejícího školního roku navrhnou
řediteli školy minimálně dvě témata pro každý předmět ve své působnosti. Ředitel školy zveřejní tato
témata do konce dubna předcházejícího školního roku.
2) Žáci. Žák může po konzultaci s vyučujícím navrhnout vlastní téma maturitní práce do 31. října
příslušného školního roku.
Další ustanovení o tématech:
1) Témata musí alespoň volně souviset s učební látkou danou učebními osnovami (školním vzdělávacím
programem). O sporných případech u žákovských témat rozhodne příslušná předmětová komise, případně
ředitel školy.
2) V daném maturitním roce nemohou dva žáci zpracovávat stejné téma.
3) Stejné téma se v průběhu 4 let může opakovat pouze dvakrát.
4) Jsou-li témata vypsaná předmětovými komisemi již obsazena, musí si žák navrhnout téma vlastní.

5) Předmětové komise musí zvolená témata nahrazovat novými. Téma, které nebylo po 4 roky zvoleno, musí
být nahrazeno také.
6) Za evidenci a obměnu témat zodpovídá vedoucí předmětové komise.
7) Nelze vypsat takové téma maturitní práce, na které nebude možno zajistit oponenta.
8) Předmětové komise mohou řediteli navrhovat další vlastní zpřesňující podmínky témat a výstupů
maturitních prací pro jednotlivé předměty.

III. Rozsah a formální náležitosti maturitní práce
1) Maturitní práce musí mít rozsah minimálně 10 stran textu (počítáno bez obrázků, grafů, příloh apod.) a
maximálně 50 stran textu.
2) Maturitní práce musí splňovat formální požadavky, které se kladou na práci SOČ.

IV. Kritéria hodnocení maturitní práce
1)
2)
3)
4)

Formální správnost.
Naplnění tématu práce.
Odbornost - nejsou-li v práci odborné nedostatky.
Přínosnost - zda práce přináší nové pohledy v rámci daného oboru a tématu, zda vychází z vlastního
výzkumu, zda je „pouze“ kompilační apod.

V. Obhajoba maturitní práce
Maturitní práce se obhajuje před maturitní komisí. Příprava na obhajobu trvá 15 minut, v odůvodněných
případech může předseda maturitní komise na žádost žáka (podanou současně s odevzdáním práce) tuto dobu
prodloužit. Obhajoba trvá 15 minut, z toho je 5 minut vyčleněno na prezentaci práce žákem a 10 minut na diskuzi
nad prací, která bude vycházet z oponentského posudku. Při obhajobě žák prokáže nejen hlubší znalosti v tématu
své práce, ale i širší oborové souvislosti.

B
Zpřesňující podmínky témat a výstupů maturitních prací od předmětových komisí pro
některé předměty
Anglický jazyk
1) Maturitní práce bude doporučena pouze těm studentům, kteří během studia projevují trvalý prokazatelný
zájem o písemný projev a mají v něm velmi dobré výsledky.
2) Citace nesmí přesahovat 10 % textu.
Německý jazyk
1) Maturitní práce bude doporučena pouze těm studentům, kteří během studia projevují trvalý prokazatelný
zájem o písemný projev, mají v něm velmi dobré výsledky a nemají komunikační problémy.
2) Témata se budou omezovat na život a kulturu v německy mluvících zemích, event. menšiny a ostrůvky
3) německy mluvících obyvatel v různých zemích (hudba, sport, zajímavosti, politika, historie, národnostní
4) menšiny, ekonomické problémy, kontrasty východní – západní Německo apod.).
Fyzika, chemie, biologie
Cílem maturitní práce z těchto předmětů je především aplikace teorie na její praktické využití. Práce proto musí
mít praktický výstup a ten musí mít jednu z následujících forem:
 jednoduchý přístroj či pomůcka, která aplikuje popisovanou teorii;
 počítačový program, který simuluje či modeluje popisované děje;
 zpracování měření, výzkumu, monitorování, statistické vyhodnocení, grafy apod., které ověřují popisovanou
teorii;
 vytvoření prezentace, která přehledně a zajímavě vysvětluje popisovanou teorii;
 jiná forma stanovená po dohodě s vedoucím práce.
Zeměpis
Maturitní práce může být:
1) Kompilační práce na základě dostatečně rozmanitých informačních zdrojů (knihy, odborné časopisy,
internet, přednášky apod.)
2) Práce na základě vlastního výzkumu, měření apod. propojená s podkladovou teorií.
3) Mezipředmětový výzkum více žáků (např. Z + D, Z + B, Z + ZSV); každý ze zúčastněných žáků však bude
prezentovat vlastní práci.
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