
Maturitní práce a její obhajoba v profilové části maturitní zkoušky                       

konané  

na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole, s.r.o. 

Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4 

Zkušební termín: JARO a PODZIM 2022 

Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí na Klasickém gymnáziu Modřany                  

a základní škole, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, se řídí platnými legislativními 

normami, tj. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky pozdějších 

předpisů, především § 15 vyhlášky 177/2009 Sb., v platném znění.  

Zadání maturitní práce obsahuje:   

a) téma maturitní práce, 

b) termín odevzdání maturitní práce a délku obhajoby maturitní práce před zkušební 

komisí, 

c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce, 

d) kritéria hodnocení maturitní práce, 

e) požadavek na počet vyhotovení práce a 

f) určení části tématu zpracovaných jednotlivými studenty/studentkami v případě, že 

maturitní práci bude zpracovávat několik studentů/studentek společně.  

Zadání maturitní práce určí ředitel školy s dostatečným časovým předstihem s ohledem na 

obsah, rozsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději však 4 měsíce před termínem 

obhajoby maturitní práce. Student/studentka má na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně 

jeden měsíc.  

Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí vedoucího 

maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví 

oponenta maturitní práce.  

Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. 

Posudky jsou předány studentovi/studentce a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 

dní před termínem obhajoby maturitní práce. 

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut. 

Neodevzdá-li student/studentka pro vážné důvody práci v termínu stanoveném ředitelkou 

školy, omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní 

práce; uzná-li ředitel školy omluvu studenta/studentky, určí náhradní termín pro odevzdání 

maturitní práce. Pokud student/studentka maturitní práci neodevzdá ve stanoveném termínu 

bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo mu/jí nebyla omluva uznána, posuzuje 

se, jako by danou zkoušku vykonal/a neúspěšně.  

Konzultační pomoc vedoucího práce 

V maturitní práci zpracovává student/studentka zadané téma pod odborným a metodickým 

vedením učitele – vedoucího práce.  



Průběžné konzultace musí proběhnout minimálně 2x za období, které je určené pro zpracování 

maturitní práce. Vedoucí práce vede prokazatelným způsobem evidenci o proběhlých 

konzultacích.  

Termíny pro školní rok 2021/2022 – jarní zkušební období 

Schválení zadání MP ředitelkou školy do 19.11.2021 

Předání zadání MP studentům/studentkám (jednotliví vyučující) do 06.12.2021 

Odevzdání MP na sekretariátu školy 01.04.2022 

Předání hodnocení vedoucích a oponentů MP maturantům 29.04.2022 

Obhajoby maturitních prací před zkušební komisí  16.05. – 18.05.2022 

 

 


