
Profilová část maturitní zkoušky – anglický jazyk 
Vypracování maturitní práce a její obhajoba 

I. MATURITNÍ PRÁCE 

Formální požadavky:  

 práce na argumentační téma  

 práce musí být vypracována v jednom ze zavedených argumentačních formátů : 

o advantages/disadvantages 

o expressing opinions 

o providing solutions 

o for/against 

o discursive essay (different points of view) 

 rozsah práce je 8 – 10 stran čistého textu bez titulní strany, úvodu, závěru, seznamu 

literatury, obrázků a grafů 

 3 povinné konzultace 

o 1. content/topic approval; sources, research – current sources;  

o 2. formal outline, research completed , 4 pages written  

o 3. text proper completed (including in-text citations), ready for language revision, 

editing  

 citace, práce s literaturou  

Termíny: 

Do 30.11. Student si zvolí jedno z vypsaných témat nebo se dohodne na tématu vlastním. Nelze 
použít téma, které se na naší škole zpracovávalo v uplynulých 4 letech. Vlastní téma 
musí být schváleno vedoucím maturitní práce. 

Do 20.12. 1. konzultace: schválení zaměření práce, schválení zdrojů (zdroje musí být aktuální), 
schválení plánu práce 

Do 31.1. 2. konzultace: finální osnova, dokončené alespoň 4 strany textu 

Do 10.3. 3. konzultace: dopsaná práce, nemusí být ještě hotové finální úpravy, obsah, seznam 
zdrojů, číslování apod. 

Do 31.3. Odevzdání maturitní práce 
a) v tištěné formě svázaná v deskách   
b) v elektronické formě ve formátu *.doc, *.docx, *.pdf vedoucímu práce a oponentovi 
Jak tištěná, tak i elektronická verze musí obsahovat všechny náležitosti (úvodní strana, 
obsah, seznam použité literatury). Protokol o konzultacích se přikládá pouze k tištěné 
verzi. 

Do 20.4. Hotová powerpointová prezentace 

Do 30.4.  Student obdrží posudek vedoucího práce a oponentský posudek 

 

Absolvování minimálně tří konzultací je nezbytnou podmínkou pro odevzdání práce. Domluvit si 

konzultaci je na zodpovědnosti studenta. Student chodí na konzultaci připravený (ví, na co se chce 

zeptat), text k přečtení na 2. a 3. konzultaci dodá s dostatečným předstihem. 



 

 

Hodnocení maturitní práce: 

Práce se hodnotí: 

1. Z hlediska obsahu, splnění zadání, práce se zdroji 

2. Z jazykového hlediska (gramatika, lexis, pravopis, interpunkce) 

3. Z hlediska formálních požadavků (rozsah, citace, bibliografie, dodržování termínů)  

Marking scale: 

 exceptional 1+ 

 very good 1 

 good 2 

 average 3 

 narrow pass 4 

 fail 5 

Tato známka se nezapočítává do hodnocení za 2. pololetí. 

II. Obhajoba maturitní práce: 

Student při profilové části maturitní zkoušky seznámí maturitní komisi se svojí prací za použití 

powerpointové prezentace. Následně zodpoví případné dotazy členů maturitní komise. 

Hodnocení u maturity: 

Výsledná známka se skládá z hodnocení maturitní práce (50 %) a ústní obhajoby (50 %). V případě 

nerozhodného výsledku se upřednostňuje známka z ústní zkoušky. (Příklad: Je-li maturitní práce 

ohodnocena známkou 1 a ústní obhajoba známkou 2, celková známka u maturity je 2.) Je-li maturitní 

práce hodnocena známkou 5, student ji musí přepracovat a bude ji obhajovat až v příštím maturitním 

termínu. 

Očekávání/Expectations: 

 splnění formálních požadavků (formal outline of text proper) 

 formální jazyk (formal language / register) 

 jazyk na úrovni B2 (B2 level language) 

 všechny citace v AJ, citace konzistentní podle zvolené normy (citation consistent, citations in 

English) 

 všechny tabulky a statistky musí být aktuální (current sources for statistics, charts) 

 Wikipedie není vhodný zdroj pro práci tohoto druhu (no Wikipedia sources) 

 vyvážená argumentace, správná organizace textu včetně užití vhodných prostředků textové 

návaznosti (balanced argumentation, proper organisation incorporating linking words and 

phrases) 


