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1. Český jazyk 

1.1. Obsah zkoušky 

Zkouška se skládá z písemné a ústní části maturitní zkoušky. 

 

1.2. Celkové hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka 

 

Maturitní 

zkouška 
Společná (státní) část Profilová (školní) část 

 didaktický test písemná práce ústní zkouška 

  

40% celkového 

hodnocení profilové 

části 

60% celkového 

hodnocení profilové 

části 

Hodnocení 
uspěl/neuspěl s procentuálním 

hodnocením úspěšnosti 

průměr z ústní a písemné části 

známka 1 - 5 

 

1.3. Písemná část 

1.3.1. Struktura písemné práce 

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem nebo výchozími texty 

různého charakteru a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo 

požadované komunikační situace. 

1.3.2. Hodnocení písemné práce 

kategorie počet bodů 

1A Téma 0 - 5 

1B Útvar 0 – 5 

2A Pravopis 0 – 5 

2B Slovní zásoba 0 – 5 

3A Větná skladba 0 – 5 

3B Celková kompozice 0 - 5 

Maximum 30 
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počet bodů hodnocení 

30 – 27 výborně 

26 – 22 chvalitebně 

21 – 18 dobře 

17 – 14 dostatečně 

13 - 0 nedostatečně 
 

1.3.3. Vymezený čas 

Na vypracování práce je vymezeno 110 minut*. 

 

* Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen 

v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 

1.3.4. Povolené pomůcky 

Pravidla českého pravopisu, žáci, kteří se alespoň 4 z předcházejících 8 let vzdělávali ve škole 

mimo území ČR a kteří o to požádali, mají možnost použít i překladový slovník a Slovník 

spisovné češtiny 

1.3.5. Rozsah textu a počítání slov 

Minimální rozsah písemné práce je 250 slov (maximální rozsah není). 

 

Počítání slov: 

 

Jako jedno slovo se počítají například: 

 předložky  

 spojky  

 zájmena  

 citoslovce  

 členy 

 zkratky, víceslovná vlastní jména a názvy včetně českých názvů, které nemají ekvivalent v 

daném cizím jazyce  

 rozepsané datum (např. 16. dubna 2010)  

 adresy (např. pepa@seznam.cz; Vinohradská 5, Praha 10)  

 složeniny spojené spojovníkem  

 

Jako jednotlivá slova se počítají například:  

 frázová slovesa  

 složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova  

 

Jako slova se nepočítají například:  

 číslovky psané číslicemi (např. 2015; 29)  

 opakovaná vlastní jména 

 



5 

1.4. Ústní část 

1.5. Průběh ústní části maturitní zkoušky 

Žák si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici prázdný 

papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby a zadání maturitní otázky.  

Ústní maturitní zkouška má délku maximálně 15 minut. Ústní zkoušku vede hodnotitel – zkoušející, 

který klade otázky a dělá si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít 

během zkoušky doplňující otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má 

během ústní zkoušky k dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové 

přípravné části zkoušky k otázce. 

1.6. Hodnocení ústní části maturitní zkoušky 

 
 

počet bodů hodnocení 

28 – 25 výborně 

24 – 21 chvalitebně 

20 – 17 dobře 

16 – 13 dostatečně 

12 - 0 nedostatečně 
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2. Cizí jazyk 

2.1. Obsah zkoušky 

Zkouška se skládá z písemné a ústní části maturitní zkoušky. 

2.2. Celkové hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyku 

Maturitní 

zkouška 
Společná (státní) část Profilová (školní) část 

 didaktický test písemná práce ústní zkouška 

  

40% celkového 

hodnocení profilové 

části 

60% celkového 

hodnocení profilové 

části 

Hodnocení 
uspěl/neuspěl s procentuálním 

hodnocením úspěšnosti 

průměr z ústní a písemné části 

známka 1 - 5 

2.3. Písemná část 

2.3.1. Struktura písemné práce 

Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která 

je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma / jednu 

komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov (žák je omezen stanoveným minimálním a 

maximálním počtem slov, viz níže). 

2.3.2. Hodnocení písemné práce 

V první části písemné práce lze získat nejvýše 24 bodů, ve druhé části nejvýše 12 bodů. V písemné 

práci tedy může žák dosáhnout maximálně 36 bodů. 

 

Část PP 1. část 2. část Celkem v PP 

Váha části 24 bodů 12 bodů 36 bodů 

Požadovaná minimální 

délka textu 
130 slov 70 slov 200 slov 

 

Získané body za obě části se sčítají. Hranice úspěšnosti je 16 bodů. 

2.3.3. Vymezený čas 

Na písemnou práci z cizího jazyka je vyhrazeno 60 minut*. Součástí těchto 60 minut je i čas na 

přečtení a promyšlení zadání a zápis odpovědí do záznamového archu. 

 

* Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen 

v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 
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2.3.4. Povolené pomůcky 

V průběhu testování lze používat slovníky, tyto slovníky mohou obsahovat přílohy věnované 

gramatice (frázová slovesa, slovesné časy apod.), seznamy zkratek, místopisné názvy apod. 

Slovníky obsahující přílohy, ve kterých jsou uvedeny základní charakteristiky vybraných typů 

textů (např. jak napsat formální dopis nebo zprávu, v čem se liší psaní formálního a neformálního 

dopisu), zpracované ukázky textů, užitečné fráze k jednotlivým typům textů, vhodná 

oslovení/zakončení u formálních dopisů apod.), se nesmí během testování používat. 

2.3.5. Testový sešit 

Na titulní straně testového sešitu jsou uvedena základní pravidla k zadání zkoušky a způsobu 

správného zápisu písemné práce do záznamového archu. Během zkoušky je možné dělat si 

poznámky do testového sešitu. K jejich zápisu je dostatek volného místa pod zadáním písemné 

práce. Žák také může k psaní poznámek, osnovy a/nebo konceptu využít poslední stranu testového 

sešitu. Poznámky v testovém sešitě nejsou předmětem hodnocení. 

Zadání písemné práce je v českém jazyce. Může být doplněno o krátký stimul (např. úryvek z 

dopisu, inzerát, nákres), který je uveden v daném cizím jazyce. 

Ze zadání se žák dozví, jaký typ textu a na jaké téma či v rámci jaké komunikační situace má 

zpracovat, jak dlouhý má text být, kdo je jeho očekávaným příjemcem (čtenářem) a jakou 

komunikační funkci má text splnit. 

Součástí zadání jsou i dílčí požadavky (body zadání), které má žák ve své práci v odpovídající míře 

podrobnosti zpracovat. Pokud žák nechce být při hodnocení penalizován, je důležité, aby žádný bod 

zadání nevynechal. Klíčové informace a výrazy jsou v zadání vždy uvedeny tučně, aby je žák 

nemohl přehlédnout. 

2.3.6. Počítání slov 

Rozsah textu je dán intervalem počtu slov v zadání písemné práce. V případě 1. části písemné práce 

má žák napsat text v rozmezí 130–150 slov, ve 2. části písemné práce text v rozmezí 60–70 slov. Při 

hodnocení je penalizováno, pokud je text kratší nebo delší, než je dané rozmezí. Nedostatečný počet 

slov se následně promítá i do hodnocení slovní zásoby, pravopisu a mluvnických prostředků.  

 

Jako jedno slovo se počítají například: 

 předložky  

 spojky  

 zájmena  

 citoslovce  

 členy 

 zkratky, víceslovná vlastní jména a názvy včetně českých názvů, které nemají ekvivalent v 

daném cizím jazyce  

 rozepsané datum (např. 16. dubna 2010)  

 adresy (např. pepa@seznam.cz; Vinohradská 5, Praha 10)  

 složeniny spojené spojovníkem  

 

Jako jednotlivá slova se počítají například:  

 frázová slovesa  

 složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova  

 

Jako slova se nepočítají například:  

 číslovky psané číslicemi (např. 2015; 29)  
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 opakovaná vlastní jména 

2.4. Ústní část 

2.5. Průběh ústní části maturitní zkoušky 

Žák si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici prázdný 

papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby a zadání maturitní otázky.  

Ústní maturitní zkouška má délku maximálně 15 minut. Ústní zkoušku vede hodnotitel – zkoušející, 

který klade otázky a dělá si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít 

během zkoušky doplňující otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má 

během ústní zkoušky k dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové 

přípravné části zkoušky k otázce. 

2.6. Hodnocení ústní části maturitní zkoušky 
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3. Dějiny umění 

3.1. Obsah zkoušky 

Zkouška se skládá ústní části maturitní zkoušky. 

3.2. Průběh ústní části maturitní zkoušky 

Žák si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici prázdný 

papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby a zadání maturitní otázky.  

Ústní maturitní zkouška má délku maximálně 15 minut. Ústní zkoušku vede hodnotitel – zkoušející, 

který klade otázky a dělá si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít 

během zkoušky doplňující otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má 

během ústní zkoušky k dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové 

přípravné části zkoušky k otázce. 

3.3. Hodnocení ústní části maturitní zkoušky 

Ústní část 

(známka) 
Popis známky 

1 Žák ovládá požadované znalosti uceleně, přesně a výstižně. 

2 
Žák ovládá požadované znalosti uceleně, občas narazí na menší nedostatky v přesnosti a 

výstižnosti. 

3 
Žák projevuje nedostatky v přesnosti a výstižnosti, podstatnější nedostatky dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

4 
Žák má závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

5 
Žák má velmi závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede 

korigovat ani s pomocí zkoušejícího. 
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4. Výtvarná výchova 

4.1. Obsah zkoušky 

Ústní část maturitní zkoušky 

 teoretická část 

 obhajoba prací 

Praktická část maturitní zkoušky 

 kresba portrét 

 malba zátiší 

 oborový výrobek 

4.2. Celkové hodnocení maturitní zkoušky z výtvarné výchovy 

 

Ústní část maturitní 

zkoušky 

Praktická část maturitní 

zkoušky 

teoretická 

část 

obhajoba 

prací 

kresba  

portrét 

malba 

zátiší 

oborový 

výrobek 

Hodnocení dílčích 

částí 

známka  

1 - 5 

známka 

1 - 5 

známka  

1 – 5 

váha 1 

známka  

1 – 5 

váha 1 

známka  

1 – 5 

váha 2 

Průměrná známka 

z dílčích částí 

průměr z teoretické 

části a obhajoby prací 

(při nerozhodnosti 

známek bude 

rozhodovat známka z 

obhajoby) 

průměr z portrétu, zátiší a 

oborového výrobku 

Celková známka průměr z ústní části a praktické části 

 

Pakliže student dostane z jakékoliv dílčí části známku 5 (nedostatečně), bude i jeho celková známka 

5 (nedostatečně). 

4.3. Ústní část maturitní zkoušky 

4.3.1. Průběh ústní části maturitní zkoušky 

Žák si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici 

prázdný papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby a zadání maturitní otázky. Ve třídě je 

vystaven soubor výtvarných prací a praktická maturitní práce žáka (tzv. oborový výrobek). 

Ústní maturitní zkouška v délce patnácti minut je složena z teoretické části ústní zkoušky (5 

minut) a z obhajoby praktických prací (10 minut). Ústní zkoušku vede hodnotitel – zkoušející, který 

klade otázky a dělá si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít během 

zkoušky doplňující otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má během ústní 

zkoušky k dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové přípravné části 

zkoušky k otázce. 
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4.3.2. Hodnocení teoretické části maturitní zkoušky 

Teoretická část zkoušky předpokládá velmi dobrou orientaci v oblasti názvosloví, materiálů, technik 

a postupů ve výtvarných oborech. Zahrnuje také znalost vývoje výtvarného umění a jeho nazírání v 

dějinách lidstva. 

 

Výsledné hodnocení se řídí následující tabulkou: 

Teoretická 

část 

(známka) 

Popis známky 

1 Žák ovládá požadované znalosti uceleně, přesně a výstižně. 

2 
Žák ovládá požadované znalosti uceleně, občas narazí na menší nedostatky v přesnosti a 

výstižnosti. 

3 
Žák projevuje nedostatky v přesnosti a výstižnosti, podstatnější nedostatky dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

4 
Žák má závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

5 
Žák má velmi závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede 

korigovat ani s pomocí zkoušejícího. 

4.3.3. Hodnocení obhajoby prací maturitní zkoušky 

Obhajoba 

prací 

(známka) 

Popis známky 

1 
Samostatný, souvislý a přesvědčivý projev. Vysvětlení inspiračního zdroje, propojení s 

tématem zadání, vysvětlení záměru a technologického postupu. Formálně i obsahově 

správně zodpovězené případné doplňující otázky. Schopnost debaty. 

2 
Samostatný projev s mírnou dopomocí vedoucího učitele. Přesvědčivé zodpovězení do-

plňujících otázek. 

3 
Váhavý projev s mírnou korekcí ze strany učitele. Dodržení tématu a správné vysvětlení 

důležitých bodů výtvarné práce (inspirační zdroj, záměr, technologický postup). Nepře-

svědčivý projev v dialogu související s tématem práce. 

4 
Mluvený projev s větší dopomocí a následnou korekcí ze strany učitele. Schopnost vy-

světlení záměru, či technologického postupu až po intervenci učitele. 

5 
Nesouvislý, nepřesvědčivý projev. Odbočování od tématu. Neschopnost vysvětlení i s 

dopomocí učitele. Nedostatečné zodpovězení doplňujících otázek. 
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4.4. Praktická část maturitní zkoušky 

TÉMA: Krajina v díle 

 

Požadavky: 

1. Výtvarný soubor obsahuje minimálně 4 výsledné práce.  

a. kresba portrétu podle živého modelu,  

b. dvě malby zátiší  

c. volná práce na dané téma.  

Formát prací u kresby a malby je B2. V případě grafiky a fotografie ve 

formátu minimálně A3/A4. 

 

2. Součástí bodu volná práce na dané téma je také tzv. obhajoba – tištěný text popisující 

námět, zvolenou techniku, formát, postup práce, inspirační zdroje, vztah ke zvolenému 

námětu apod./jedna až dvě strany textu. Výtvarné návrhy, pracovní postup a jeho 

fotodokumentace jsou jeho nedílnou součástí. 

 

3. Případně žák představí další práce, náměty a postupy, které zahrnují šíři jeho výtvarných 

aktivit. 

 

Pokyny: 

1. Žák svou práci pravidelně konzultuje s vedoucím práce/dvakrát za měsíc. 

2. Žák u maturity prezentuje svá originální výtvarná díla, která jsou vystavena ve třídě. 

3. Případné objekty většího formátu, či práce, které fotografický postup předpokládají, 

jsou předloženy ve fotodokumentaci/A4. 

4. Případná jiná forma prezentace vychází z osobní domluvy s vedoucím práce. 

4.4.1. Termín závazného zadání praktické maturitní práce  

Maturitní práce bude zadána nejpozději do 19. 11. 2021.  

4.4.2. Termín odevzdání praktické maturitní práce 

Maturitní práce bude odevzdána do 22. 4. 2022 (jarní termín), případně do 31. 8. 2022 (pod-

zimní termín) vedoucímu práce. 

 

4.4.3. Kritéria hodnocení praktické maturitní práce z výtvarné výchovy 

1. Výtvarná invence práce, dodržení zadání 

2. Zvládnutí výtvarné techniky, popis technologického postupu 

3. Vývoj a průběh tvorby, záznam kreativity tvoření/různé záznamy, náčrty a dílčí řešení, 

texty, fotografie, inspirační zdroje apod. (návrhová činnost) 

4. Dodržení termínů odevzdání prací a termínů konzultací 
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4.4.4. Klasifikace dílčích částí praktické  

Kresba – 

portrét 

(známka) 

Popis známky 

1 
Zvládnutá velikost, umístění do formátu, zachování proporčních vztahů, správná anato-

mie, zachycení podoby i kresebný výraz. Vysoká kvalita kresby bez ohledu na námět, či 

motiv. 

2 
Samostatná práce při zvládnutí základních výtvarných úkolů (velikost, umístění) 

 Nedostatky v zachycení proporcí, či nepřesná anatomie. Kvalita kresby však na dobré 

úrovni. 

3 
Menší nedostatky v základních úkonech (velikost, formát). Nedostatky v zachycení pro-

porcí a anatomických zákonitostí. Průměrná kvalita kresby. 

4 
Vážné nedostatky v základech portrétu. (velikost, formát, anatomie, proporce) Patrná 

snaha o zachycení viděné skutečnosti i při nízké úrovni kresby. 

5 

Chybějící znalosti i praxe v základních výtvarných úkolech. Špatně zvolená velikost, 

chybné umístění do formátu, nedostatečná znalost anatomických zákonitostí a její chybné 

používání v kresbě. Nízká kvalita kresby obecně neodpovídající úrovni absolventa 

střední výtvarné školy. 

 

Malba – 

zátiší 

(známka) 

Popis známky 

1 
Samostatná autorská práce. Správně zvolená velikost i umístění do formátu, práce s bar-

vou (míchání, vrstvení), rozpoznatelné tvary, materiály i světelné podmínky. Zvládnutá 

technika, suverénní projev. 

2 
Dodržení základních výtvarných úkolů (velikost, formát). Zvládnutá práce s barvou. Pře-

svědčivý projev i při dílčích nedokonalostech jako např.: světlo, či nepřesvědčivá mate-

riálová studie. 

3 
Správná velikost i kompoziční řešení. Nedostatek ve schematickém znázornění prostoru 

i v zachycení jednotlivých předmětů. Jednoduchý, až váhavý výtvarný projev. 

4 
Výrazné nedostatky v základním výtvarném řešení. Výrazná schematičnost ztvárnění při 

zachování určitých proporcí a barevného řešení. Nízká úroveň výtvarného projevu 

obecně. 

5 
Závažné nedostatky na elementární úrovni. Absence tvarových, proporčních a materiálo-

vých odlišností. Neznalost práce s mísením barev a práce se zachycením nápodoby 

obecně. 
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Oborový 

výrobek  

(známka) 

Popis známky 

1 
Samostatná práce při dodržení všech doporučených postupů zadaných vedoucím učite-

lem. Tzn. Aktivní rešerše, návrhová činnost, autorský vklad – koncepce, řemeslné zpra-

cování a výsledná prezentace. Součástí práce je i textový dokument (tzv. obhajoba) 

2 
Samostatná práce při dílčím nedodržení některých bodů jako. Např. Nedostatečný počet 

návrhů, nedostatky v řemeslném zpracování či výsledné prezentaci. Přesvědčivý obsah 

práce. 

3 
Práce s dopomocí vedoucího učitele. Nedostatky v jednom z hlavních dvou bodů (obsah, 

forma), při dodržení zadaného tématu.  

4 
Nepřesvědčivá práce s průběžnou dopomocí vedoucího učitele. Nedostatky v obsahové i 

formální rovině.  

5 Absence autorské práce obecně, nedodržení tématu, neschopnost vysvětlení záměru 
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5. Techniky uměleckých řemesel – pro obor Umělecké řemeslné práce 

5.1. Obsah zkoušky 

Zkouška se skládá z vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. 

5.2. Zadání maturitní práce 

Žák si vybere nebo mu bude přiděleno téma maturitní práce. Vybrané téma potvrdí podpisem 

v zadávací listině na vypracování maturitní práce. Práci je nutno vybrat do konce listopadu 

příslušného roku. 

5.3. Požadavky 

Téma a cíl práce: Závěrečná maturitní práce dvouletého maturitního studia Umělecké řemeslné 

práce je zadána z oboru, ve kterém se žák vyučil, nebo kterému se soustavně věnuje a je předmětem 

jeho povolání. Na rozdíl od závěrečné praktické práce ve vyučeném oboru jde o teoretickou práci, ve 

které má prokázat nejen znalosti svého oboru, ale také schopnosti se vyjadřovat a zpracovat dané 

téma na základě studia odborné literatury, vlastních zkušeností a znalostí nejen z praxe, ale i z dalších 

maturitních předmětů (zejm. Český jazyk a Dějiny umění).  

 

Rozsah práce: minimálně 10 plných normostran hlavního textu, psaném na počítači (tj. 1800 

znaků včetně mezer = cca 250 slov, řádkování 1,5 řádky, velikost písma 12 pixelů, okraje po 

stranách 3 cm, okraje nahoře a dole 2,5 cm, zarovnání textu do bloku), děleném na tematické 

oddíly („kapitoly“), opatřeném poznámkovým aparátem (tzv. poznámky pod čarou) 

a seznamem použité literatury a dalších zdrojů podle citační normy ČSN ISO 690. Práce bude 

průběžně ostránkována. 

 

Obrazový doprovod: obsahuje základní a instruktivní obrázky, opatřené popisky (viz dále). 

Obrázky budou tvořit samostatnou přílohu práce, nebo mohou být zalomeny v textu. Pokud jsou 

obrázky převzaté z literatury nebo internetu, je třeba přesně uvést zdroje, odkud jsou převzaty (podle 

citační normy ČSN ISO 690). Zdroje obrázků, případně jména autorů fotografií uvádíme v Seznamu 

vyobrazení. 

 

Jiná dokumentace: v některých případech je třeba připojit další dokumentaci, např. výkresy 

detailů, schematické plánky, podle povahy tématu. 

 

Další náležitosti:  Práce má obsahovat také prohlášení o samostatném zpracování, které se dává 

za titulní list. Práce psaná na formátu A4 by měla být svázána jednoduchou, např. kroužkovou vazbou 

a zhotovena min. ve dvou vyhotoveních: jedno bude uloženo v archivu studentských prací, druhé 

zůstane autorovi. 

 

Obhajoba práce: Na práci bude vypracován nezávislý posudek (celkové pojetí a zvládnutí 

tématu, užívání odborné terminologie, jazyková stránka práce, obrazová část a grafická úprava práce, 

schopnost ocenění vybraných příkladů), který je východiskem pro klasifikaci práce, jež bude předem 

konzultována s přísedícím zkoušejícího. Ke zvládnutí práce a její známce bude přihlédnuto při 

celkovém hodnocení ústní zkoušky z předmětu Techniky, Užité umění (příp. Dějiny umění) a může 

tak podle své úrovně i významně ovlivnit celkový výsledek ústní zkoušky. 
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Titulní list práce: musí obsahovat: 

 

- název a adresu školy v záhlaví 

- jméno a příjmení žáka (autora)  

- přesný název práce, který je zapsán v podkladech k maturitě a nesmí se měnit,  

- druh práce, tedy Maturitní práce z předmětu Techniky, oboru Umělecké řemeslné práce 

- název a kód studijního oboru 

- rok vypracování, tj. maturity (neuvádějte školní rok) 

… a to v grafické úpravě, případně se zapojením obrázku. 

 

Struktura práce: 

1. Obsah (s odkazy na příslušnou stránku) 

2. Úvod 

3. Hlavní text rozdělený do oddílů (uvedených v obsahu) 

4. Závěr 

5. Obrazová část s popisky  

6. Seznam vyobrazení 

7. Seznam použité literatury a zdrojů (řazeno nejlépe abecedně) 

5.4. Odevzdání maturitní práce 

Maturitní práce bude odevzdána do 22. 4. 2022 (jarní termín), případně do 31. 8. 2022 

(podzimní termín) vedoucímu práce. 

5.5. Průběh obhajoby maturitní práce 

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

minut.  

5.6. Hodnocení maturitní práce 

Na práci budou vypracovány dva nezávislé posudky (celkové pojetí a zvládnutí tématu, 

užívání odborné terminologie, jazyková stránka práce, obrazová část a grafická úprava práce), které 

zakončuje celkové hodnocení a klasifikace práce, doplněné třemi až čtyřmi otázkami, vycházejícími 

z tématu práce. Tato známka je kritériem pro známku hodnotící obhajobu, kde musí maturant 

odpovědět na tři, příp. čtyři doplňující otázky, vycházející z textu práce. Výsledná známka pak 

vychází z posudků a hodnocení obhajoby. 
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6. Užité umění 

6.1. Obsah zkoušky 

Zkouška se skládá ústní části maturitní zkoušky. 

6.2. Průběh ústní části maturitní zkoušky 

Žák si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici prázdný 

papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby a zadání maturitní otázky.  

Ústní maturitní zkouška má délku maximálně 15 minut. Ústní zkoušku vede hodnotitel – zkoušející, 

který klade otázky a dělá si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít 

během zkoušky doplňující otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má 

během ústní zkoušky k dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové 

přípravné části zkoušky k otázce. 

6.3. Hodnocení ústní části maturitní zkoušky 

Ústní část 

(známka) 
Popis známky 

1 Žák ovládá požadované znalosti uceleně, přesně a výstižně. 

2 
Žák ovládá požadované znalosti uceleně, občas narazí na menší nedostatky v přesnosti a 

výstižnosti. 

3 
Žák projevuje nedostatky v přesnosti a výstižnosti, podstatnější nedostatky dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

4 
Žák má závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

5 
Žák má velmi závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede 

korigovat ani s pomocí zkoušejícího. 
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7. Techniky uměleckých řemesel – pro obor Starožitník  

7.1. Obsah zkoušky 

Zkouška se skládá ústní části maturitní zkoušky. 

7.2. Průběh ústní části maturitní zkoušky 

Žák si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici prázdný 

papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby a zadání maturitní otázky.  

Ústní maturitní zkouška má délku maximálně 15 minut. Ústní zkoušku vede hodnotitel – zkoušející, 

který klade otázky a dělá si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít 

během zkoušky doplňující otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má 

během ústní zkoušky k dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové 

přípravné části zkoušky k otázce. 

7.3. Hodnocení ústní části maturitní zkoušky 

Ústní část 

(známka) 
Popis známky 

1 Žák ovládá požadované znalosti uceleně, přesně a výstižně. 

2 
Žák ovládá požadované znalosti uceleně, občas narazí na menší nedostatky v přesnosti a 

výstižnosti. 

3 
Žák projevuje nedostatky v přesnosti a výstižnosti, podstatnější nedostatky dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

4 
Žák má závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dovede s po-

mocí zkoušejícího korigovat. 

5 
Žák má velmi závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede 

korigovat ani s pomocí zkoušejícího. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 10. 9. 2021        Mgr. Radek Coufal 


