
 

 

KRITÉRIA MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU 

Podmínky klasifikace 
• Dodržení tématu práce. 

• Odevzdání práce ve stanoveném termínu. (Práce je odevzdána v tištěné podobě a ve formě PDF 

v kanceláři školy nejpozději v den stanovený pro termín odevzdání.) 

• Odevzdání práce podle zadání, dle pokynů ke způsobu zpracování, k obsahu a k rozsahu práce. 

Pro klasifikaci je nutné splnění všech výše uvedených podmínek. 

Odevzdané textové části práce budou posouzeny systémem na kontrolu plagiátů. V případě míry shody 

přesahující 15 % bude práce posouzena vedoucím práce a oponentem práce. Výsledek posouzení bude 

předán k rozhodnutí maturitní komisi.  

Pokud se ukáže při hodnocení práce či při ústní zkoušce, že je práce plagiátem, bude tato maturitní práce 

s obhajobou hodnocena nedostatečně. 

 

Hodnocení maturitní práce s obhajobou  
Hodnocení se provádí dle klasifikačního řádu školy. 

a. Výborný (1) 

b. Chvalitebný (2) 

c. Dobrý (3) 

d. Dostatečný (4) 

e. Nedostatečný (5) 

Žák vykoná úspěšně zkoušku, pokud je hodnocen stupněm uvedeným písmeny a. až d. 

 

Kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou  
Jednotlivá kritéria výsledného hodnocení maturitní práce s obhajobou jsou rozdělena do dvou částí. 

I. MATURITNÍ PRÁCE (60 %) 

a. Záznam o průběhu zpracování a konzultací  

b. Posudek vedoucího práce  

c. Posudek oponenta práce  

II. ÚSTNÍ ZKOUŠKA (40 %) 

a. Obhajoba  

b. Odborná znalost dané problematiky  

  



 
 

 
 

Výsledné hodnocení maturitní práce s obhajobou je tvořeno takto: 

Známka z maturitní práce jako aritmetický průměr známek ze záznamu o průběhu zpracování a konzultací, 

z posudku vedoucího práce a z posudku oponenta práce tvoří 60 % výsledného hodnocení. Známka z ústního 

zkoušení jako aritmetický průměr známky z obhajoby a odborné znalosti dané problematiky tvoří 40 % 

výsledného hodnocení. 

Je-li žák hodnocen alespoň z jedné části stupněm nedostatečný, pak je výsledné hodnocení maturitní práce 

a její obhajoby také stupeň nedostatečný, tzn. aby žák vykonal zkoušku úspěšně, nesmí být hodnocen z 

maturitní práce ani z ústní zkoušky stupněm nedostatečný. 

Pokud je žák hodnocen stupněm nedostatečný, práci v případě potřeby (hodnocení nedostatečně) 

přepracuje a opakuje ústní zkoušku. 

 

 

Záznam o průběhu zpracování a konzultací 
Vedoucí práce vyhotoví písemný záznam o průběhu zpracování maturitní práce žákem a společných 

konzultacích. Záznam musí obsahovat hodnocení průběhu zpracování maturitní práce a konzultací ve formě 

známky. 

 

Posudek vedoucího a posudek oponenta práce 
Posudek vedoucího práce i oponenta musí obsahovat hodnocení maturitní práce ve formě známky. Dále 

vedoucí práce i oponent připojí slovní hodnocení maturitní práce. 

Žák obdrží posudek vedoucího a oponenta práce nejméně 14 dní před termínem obhajoby své maturitní 

práce. 

Posudek vedoucího práce a oponenta hodnotí formální stránku práce a kvalitu zpracování jednotlivých částí 

práce. Známka v posudcích je určena především odbornou úrovní práce, správnou strukturou, vhodným 

použitím a výběrem odborné literatury a terminologie, správnými a logicky navazujícími formulacemi v 

teoretické i praktické části, vhodně zvolenou metodikou práce, množstvím a kvalitou prováděných výzkumů, 

zpracováním výsledků a vyvozením objektivních a srozumitelných závěrů, formulací cíle práce, jeho 

souvislostí se zhodnocením a zdůvodněním výsledků práce, originalitou, osobním přínosem ve zpracovávané 

tematice a jazykovou úrovní práce. 

 

Známka z obhajoby maturitní práce 
Obhajoba maturitní práce je součástí ústní zkoušky a trvá 15 minut. Obhajoba zahrnuje představení maturitní 

práce, jejích cílů, metod, výzkumů, zpracování výsledků a vyvození závěrů. Součástí obhajoby je vyjádření se 

k otázkám vedoucího práce a oponenta. 



 
 

 
 

V obhajobě maturitní práce se především hodnotí dodržení časového limitu obhajoby, úroveň elektronické 

prezentace, logické a jasné vysvětlení cíle práce, popis jeho realizace a naplnění, schopnost správně popsat 

výsledky práce a porovnat je s původními předpoklady a poznatky z odborné literatury, reakce a věcné 

odpovědi na doplňující otázky členů maturitní komise. 

 

Známka z odborné znalosti dané problematiky 
Rozprava o odborné znalosti dané problematiky trvá 10 minut. V rámci této rozpravy pokládá vedoucí práce, 

oponent a členové maturitní komise žákovi otázky týkající se odborných témat, která souvisí s jeho prací. 

V rozpravě o odborné znalosti dané problematiky se především hodnotí schopnost orientace v dané 

problematice, znalost odborné terminologie, reakce a vyjádření žáka k položeným otázkám. 

 

Celkovou známku z maturitní práce s obhajobou určuje maturitní komise hlasováním. 


