
 

Podrobnosti k písemným pracím a obhajobám maturitní 

práce před zkušební komisí 

V souladu s ustanovením § 78 a §79 zákona č. 284/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, a § 14 a §15 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední 

průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 příspěvková organizace, určuje následující: 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury  
 
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího 
slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času 
na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  
 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje 

název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu 

k zadání může být i obrázek, graf. 

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou 
práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného zadání písemné práce 
pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů. 
  
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání 

písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce může použít překladový 

slovník a Slovník spisovné češtiny. 

 

Písemná práce z cizího jazyka  
 
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 
minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při 
konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 
  
Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 
zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání 
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. 
Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.  
 



Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání 
příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. V případě 
stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou 
práci žáci těchto oborů.  
 
(Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata 

související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí plynule vyprávět 

příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a 

události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit 

podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci 

reagovat.) 

 
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí  
 
 
Dlouhodobá maturitní práce spojuje a ověřuje schopnosti žáka využít nabytých znalostí při řešení 
dané úlohy. Žák pro dané zadání vybírá vhodné řešení, realizuje konkrétní téma a ověřuje funkčnost 
pro praxi. Žák zpracovává příslušnou technickou dokumentaci a připravuje prezentaci k obhajobě. 
Příslušná dokumentace je v písemné i elektronické podobě. Jedná se o komplexní řešení projektu, 
kdy jsou využívány všechny odborné, ale i všeobecné znalosti k dosažení požadovaného cíle. 
 

1. Témata maturitních prací pro školní rok 2020/2021  
(viz Přehled maturitních témat pro školní rok 2020/2021) 

 
2. Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 

(viz dokument Jak napsat maturitní práci 2020/2021) 
 
 

3. Termín odevzdání maturitní práce 
31. 03. 2021 

 
 

4. Délka obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí 
Žák má na přípravu před komisí 5 minut. Délka obhajoby je 20 minut. 

 
 

5. Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce. 
Žák odevzdává dvě vyhotovení. 

 

 

 

 
 

 

27. října 2020                                                                                                                Mgr. Petr Froněk                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                              ředitel školy 


