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VÝBĚR ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED 

ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISÍ 

Školní rok 2013-2014 
 

 

Zkouška Soubor odborných předmětů 

Druh zkoušky povinná 

Forma zkoušky maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí                 

 
       Jméno a příjmení žáka:                                                                              Třída: DE5 

 

        

       Téma:    

 

 

       Stručná technická specifikace zadání:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín odevzdání práce :  

• odevzdání maturitní práce v tištěné podobě - Ing. Ptáčková                                          17.3.2014  

 

• vedoucí  maturitní práce prostudují práci a vracejí žákům zpět  

  k formálním úpravám                                                                                                       28.3.2014 

 

• žák odevzdá práci v sekretariátu školy do 14 hod.                                                          4.4.2014 

 

 

4.4.2014 - žák odevzdá práci v sekretariátu školy do 14 hod 

 

Kritéria hodnocení: 

 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

 

MP musí splnit  klíčová kritéria alespoň částečně a v hodnocení jednotlivých částí dodržet  

požadavek na získání minimálního počtu bodů. 

 

Klíčová kritéria    
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Dodržení zadání MP, shoda obsahu s tématem                                                   

 
                                                                                                                             ano   částečně ne    

 

MP obsahuje přidanou hodnotu, tj. zřetelnou vlastní činnost žáka                      

(výroba produktu, realizovaný výzkum, analýza apod.)                                      ano    částečně   ne 

                                                                                                                          

 

 

 

Hodnocení jednotlivých částí  

 

1. Konzultace – průběh přípravy  

Maximální počet bodů ( za každou konzultaci maximálně 5 bodů)         15  

Minimální počet bodů, potřebných ke splnění požadavků  této části je    5 

 

1.konzultace 5b. 

 vhodnost předložených a shromážděných podkladů k práci, správnost rozborů dílčích 

problémů,  

opráce a  prameny a další zpracování informací 

2. konzultace 5 b. 

 správné a přesné plnění zadaných úkolů 

 příprava praktické části 

 práce s prameny čerpání informací a další zpracování informací 

3. konzultace 5 b. 

 analýza výsledků, formální správnost, vč. pravopisu  

 

2. Formální stránka  

Maximální počet bodů              30 

Minimální počet bodů, potřebných ke splnění požadavků  této části je        10 

 

Dodržení předepsané struktury práce  ( 10 b ) 

Řazení úvodních listů práce (  Titulní list, Prohlášení autora, Zadání práce, Anotace práce – česky, 

Anotace práce – anglicky nebo německy, Obsah práce, Úprava textu, Informační zdroje z internetu, 

Poznámky a bibliografické odkazy, Číslování vztahů, Seznam použité literatury a zdrojů informací, 

Seznam použitého SW, Tabulky, grafy a obrázky, Seznam použitých odborných výrazů, Vazba ) 

Dodržení citace zdrojů uváděné v textu práce a v seznamu použité literatury    ( 7 b ) 

Grafická podoba a kvalita zpracování textové části ( 8b ) 

Gramatická, interpunkční a stylistická správnost ( 5b ) 

 

3. Obsahová stránka MP   

Maximální počet bodů            50 

Minimální počet bodů, potřebných ke splnění požadavků  této části je     20 

 

Míra splnění cíle práce ( 10 b ) 

Teoretický základ  ( 10b ) 

Odborná správnost a užití správné terminologie,  vhodnost a aktuálnost zdrojů, logické členění 

problematiky, kvalita zpracování shromážděných informací. 

Přidaná hodnota ( 20b ) 

Kvalita zpracování vlastního produktu, uplatnitelnost v praxi, 
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úplnost produktu, časová, technologická a materiálová, náročnost, 

Závěr – obsahuje shrnutí dosažených a nedosažených cílů, 

konkrétní přínos, její využitelnost v praxi, opatření a doporučení, 

z práce vyplývající návrhy a možností, jak pokračovat a rozšiřovat  

práci dále. 

 Originalita, vlastní myšlenky     ( 10b ) 

 

Prezentace a obhajoba  

Maximální počet bodů            80 

Minimální počet bodů, potřebných ke splnění požadavků  této části je            20 

 

Grafické zpracování prezentace  ( 10 b ) 

Znalost odborné problematiky    ( 50 b ) 

Schopnost reagovat na dotazy     ( 20b) 

 

Stanovení hodnocení: 

Výborný                body 167, 5 -147 

Chvalitebný          body 146 – 126 

Dobrý                    body 125 – 105 

Dostatečný            body 104 – 84 

Nedostatečný        body 93 -0 

 

V Ostrově dne:                                                                            Podpis žáka:……………………… 

 

 

 
Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla  

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v 

platném znění (dále jen „zákon“), uzavřená mezi smluvními stranami:  

 

1. pan/ paní  
jméno a příjmení: ....................................................................................  

bytem: .......................................................................................................  

rodné číslo: ...............................................................................................  

(dále jen „autor“)  

a  

 

2. Střední průmyslová škola Ostrov 
se sídlem Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov  

IČ: 70845425 

zast. (ředitelem školy)  

(dále jen „nabyvatel“)  

 

Článek 1  

Předmět smlouvy 
1.1 Předmětem smlouvy je školní dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí dílo vytvořené žákem rámci praktické 

zkoušky z odborných předmětů. 

1.2 Licencí se pro účely této smlouvy rozumí oprávnění k výkonu práva školní dílo dle odst..1.1 užít v rozsahu a za 

podmínek dále stanovených.  

Článek 2  

Poskytnutí licence  
Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (t.j. licenci) pro výukové účely a 

prezentaci školy. 

 

Článek 3  

Odměna  



                Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov            
                

     

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí - výběr zadání  

 

Autor poskytuje nabyvateli oprávnění užít dílo bezúplatně za splnění podmínky, že nabyvatel nebude 

užívat dílo za účelem dosažení zisku a nebude-li v budoucnu dohodnuto písemně jinak.  

 

Článek 4  

Další ujednání o užití díla  
4.1 Pokud to není v rozporu s oprávněnými zájmy nabyvatele, licence je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel je 

oprávněn postoupit tuto licenci třetí osobě a udělovat podlicence za splnění podmínek uvedených v § 48 zákona.  

4.2 Autor může své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy nabyvatele, za 

podmínky, že nabyvatel (dle této licenční smlouvy) je oprávněn po autoru školního díla požadovat, aby přiměřeně 

přispěl na úhradu nákladů, tak, jak je stanoveno v § 60 odst. 3 zákona.  

4.3 Nabyvatel není povinen dílo užít.  

 

Článek 5  

Závěrečná ustanovení  
5.1 Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem a občanským 

zákoníkem v platném znění, popř. dalšími právními předpisy.  

5.2   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

 

 

Ve Ostrově dne:  

 

 

 

 

 

………………………………                                                                                         … ………………………………..  

                 autor                                                                                                                                   nabyvatel 

 


