
Maturitní  pra ce - pož adavky 

Rozsah práce:  

 Minimálně 15 stran (bez obrázků, příloh, úvodní strany, anotace, seznamu literatury a 

závěru) 

Formáty stránky: 

 A4; levý okraj 4cm, pravý okraj 3cm, horní a spodní okraj 3cm, písmo odstavce 12, písmo 

nadpisů max. 24, řádkování 1,5; očíslované strany, jednostranný tisk 

 Práce pevně svázána (kroužková vazba, sešití,…) 

Uspořádání práce: 

Titulní strana (desky): nahoře uprostřed název školy, uprostřed strany nápis „Maturitní práce“, dole 

vlevo rok (2019), vpravo dole jméno a příjmení autora   

První strana: nahoře uveden název školy, uprostřed název práce 

Druhá strana: Anotace v ČJ a AJ, minimum 3 řádky v každém jazyce (stručná charakteristika práce) 

Třetí strana: Obsah práce (u jednotlivých kapitol i čísla stran) + seznam příloh (př.: Příloha č. 1 – 

Tabulka rychlostí) 

Čtvrtá strana: použité symboly a pojmy 

Další strany: vlastní práce podle osnovy  

 Úvod, vlastní řešení, závěr, seznam použité literatury a citací (citace.com)  

 Termíny:  

 Do 31. 10. 2018 – každý se domluví s vedoucím práce na postupu a z čeho bude při tvorbě 

čerpat a nechá si odsouhlasit a podepsat od vedoucího práce osnovu.  

 Do 9. 11. 2018 – odevzdá podepsanou osnovu s názvem práce třídnímu učiteli.   

 Do 4. 3. 2019 – obsahově kompletní práce ke kontrole vedoucímu, alespoň nezformátovaný 

text, bez obrázků, grafických příloh, úvodu a anotace. Doložit splnění (podepsaný vytištěný 

email od vedoucího, nebo vytištěnou verzi podepsanou vedoucím,…) doklad přinést 

třídnímu učiteli ke kontrole.  

 10. 4. 2019 – odevzdání hotové práce (svázané i v elektronické podobě)  

Pozor:  

 Pokud žák nedodrží výše uvedené termíny nebo požadavky, nebude práce hodnocena a žák 

bude hodnocen z části praktické maturitní zkoušky známkou „nedostatečný“. V takovém 

případě stanoví ředitel školy nové termíny a žák bude konat maturitní zkoušku v opravném 

termínu. Toto platí i pro 2. část zkoušky – prezentaci.  

 Pokud bude zjištěno, že práce byla zkopírována celá nebo její část z jiného 

dokumentu/internetu bude hodnocena známkou „nedostatečný“. V takovém případě bude 

žák konat maturitní zkoušku v opravném termínu.  

Odevzdání práce: 

 Termín: 10. 4. 2019 

 Práce bude vytištěna ve dvou výtiscích, jeden bude uložen ve škole a jeden si žák nechá 

k přípravě na obhajobu. 

 Práce bude odevzdána svázaná v tištěné podobě včetně příloh a elektronické podobě (na CD 

vložené ve vytištěné práci; v textovém formátu např.: MS Word, open office, …)- NE V PDF  



Prežentace – obhajoba pra ce 

Rozsah prezentace: není stanoven  

Termíny: 

 19. 4. 2019 – odevzdání prezentace do kanceláře školy (na CD, na Flash disku) 

 

Prezentace: 

 Prezentace v MS PowerPoint 

 Několik slidů, kde bude vysvětlena problematika práce 

 Nepsat souvislý text, pouze body/poznámky, obrázky, schémata, grafy 

Obhajoba: 

 Délka 30 minut  

 20 minut má žák na obhajobu své práce 

 10 minut má zkušební komise na kontrolní otázky 

 V případě, že žák ukončí svou obhajobu dříve, komise má možnost 

využít celých 30 minut na případné dotazy.  

 Lze použít i pomůcky např.: ukázkový materiál, testy, připravené pomůcky,… 

 Lze použít vlastní poznámky.  

 Termín obhajoby bude zveřejněn s termíny maturitní zkoušky 

 

Obecně: 

 

Praktická maturitní zkouška se skládá ze tří částí.  

1. Maturitní práce 

2. Obhajoba maturitní práce 

3. Ověření praktických dovedností na dílenském pracovišti školy 

Z každé části musí žák obdržet minimální počet bodů, aby mohl být klasifikován. V opačném 

případě je žák hodnocen známkou „nedostatečný“ a provádí zkoušku v opravném termínu. 

(pouze z dané části)  

 

 

  

 

 

 


