
 

 

 

 

 

 

Maturitní odborná práce  -  zadání 

 vypracování a obhajoba ve školním roce 2021/2022 

 

Struktura, postup vypracování, úpravy, obhajoby a hodnocení maturitní odborné práce je 

obsahem Metodiky vypracování  práce. 

 

Organizační pokyny:           TERMÍN 

•   výběr z široce formulovaných témat, které lze a je i vhodné dále  

        specifikovat (žák /žáci řeší dílčí problematiku). Vyučující zvoleného  

   zaměření působí jako konzultanti při výběru témat maturitních prací.           1. října 2021                                                                                           

 

• každý žák si závazně zvolí téma maturitní odborné práce (projektu)                 1. října 2021                                               

   

 

• ředitelka školy jmenuje vedoucí maturitní odborné práce z řad učitelů školy. 

                                                                                                                                7. října 2021 

 

• žák se účastní vypsaných konzultačních hodin u svého vedoucího                  8. října  2021  

maturitní odborné práce (povinné konzultace minimálně 1krát za měsíc)    31. března 2022                                           

 

•  jmenování oponenta maturitní odborné práce podává vedoucí odborné sekce řediteli školy 

                                                                                   do 31. března 2022 

 

• maturitní odbornou práci v rozpracované podobě zkonzultuje žák s vedoucím průběžně  

takto: 

- úvod a použité metody               do 19. listopadu 2021 

- analytickou a návrhovou část včetně závěru             do 17. prosince  2021 

      vedoucí práce informuje v termínu do 30. 11. 2021 a v termínu do 31. 1. 2022 

      rodiče žáka prostřednictvím komunikačního www systému o práci žáka  

       na  maturitním  projektu a prověří zpětně přečtení svého sdělení 

 

• odbornou maturitní práci v konečné podobě zpracovanou v souladu se zvoleným tématem 

a metodikou vypracování odevzdá žák v elektronické podobě              do 31. března 2022 

 

• oponent a vedoucí mat. odborné práce vypracují hodnocení 

matur. práce dle metodiky vypracování matur. práce a zpřístupní               

do uvedeného termínu škole.          do 19. dubna 2022 

 

žák převezme posudky vedoucího a oponenta práce                              29. dubna 2022 

 

termín obhajoby práce – třída  4.A                                                   18. - 25.května 2022 

                                           třída  4.D                                                    26. -  2.června 2022 

                                           třída  2.E                                                   16. - 17.května 2022                                   

                                            

 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,  
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, s. r. o. 
SNP 170, 500 03   Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail: sekretariat@soavoshk.cz  



 

 

Obhajoba maturitní práce 

 

a) Příprava na obhajobu maturitní odb. práce v den obhajoby práce trvá 15 minut. 

 

b) Vlastní obhajoba maturitní odborné práce trvá nejvýše 15-30 minut a zahrnuje: 

• pohovoření žáka o obsahu, jednotlivých částech, metodách a postupech maturitní 

práce objasnění cíle práce … 

• vyjádření oponenta, zadání doplňujících otázek a jejich zodpovězení.  

• vyjádření vedoucího maturitní práce, doplňující otázky 

 

c) Klasifikaci navrhuje vedoucí maturitní odborné práce předsedovi zkušební maturitní 

komise na základě oponentního posudku a průběhu obhajoby maturitní odborné práce. 

 

d) V případě klasifikace stupněm 5 – nevyhověl z obhajoby maturitní práce a vlastního 

vypracování práce, opakuje žák odbornou maturitní zkoušku včetně obhajoby původní 

maturitní odb. práce, aniž by mu bylo zadáváno nové téma odb. maturitní práce. Vedoucí 

odb. maturitní práce pouze žákovi určí způsob dopracování, resp. zkvalitnění odborné 

maturitní práce. 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 1. září 2021                                                       Dr. Eva Petřikovová 

                                                                                                              ředitelka školy 

 
  

 

 


