
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace  
Klínovecká 1197, 363 01Ostrov  

SPŠ Ostrov - Přihláška k výběru tématu maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem stanovuje dle § 79 odst. 4 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

 

PŘIHLÁŠKA PRO VYBRÁNÍ TÉMATU K ŘEŠENÍ MATURITNÍ PRÁCE  
A JEJÍ OBHAJOBY PŘED ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISÍ 

Obor Informační technologie 18-20-M/01 

Třída I4 

Školní rok 2020/21 

 

Jméno a příjmení žáka  

Zkouška Programování aplikací 

Téma  

Název  

Termín odevzdání DMP 13. 4. 2022 

 

 odevzdání maturitní práce v tištěné podobě – Ing. Ptáčková 10. 3. 2022 

 vedoucí maturitní práce prostudují práci a vracejí žákům zpět k formálním úpravám 23. 3. 2022 

Žák odevzdá práci v požadovaném rozsahu a kvalitě do 13. 4. 2022 (do 14:00) v sekretariátu 
Střední průmyslové školy Ostrov, p. o., Klínovecká 1197, 2. patro – kancelář č. 242. 

Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy 
nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí 
žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v 
termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, 
posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně. 

Bude-li žák v pracovní neschopnosti, zašle práci jako doporučenou zásilku na adresu SPŠ Ostrov p. o., 
Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov. Nejzazším datem odeslání musí být 13. 4. 2022, v případě pozdějšího 
odeslání bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, 
posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně. 

Pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 

OBSAH MATURITNÍ PRÁCE 

Popis aplikace: 
(doplnit popis aplikace dle vybrané anotace) 

Aplikace: 
- Funkční aplikace 
- Uživatelská přívětivost aplikace 
- Aplikace užívá externí data (soubory, databázi apod.), je naplněna smysluplnými daty 
- Otevřenost systému (možnost přidávání, editace a mazání dat) 
- Využitelnost v praxi 
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- Zabezpečení aplikace 

Textová část: 
- Teoretický úvod do problematiky 
- Uživatelský manuál 
- Programátorský rozbor 
- Typografická, gramatická a stylistická správnost 
- Dodržení příslušných ČSN norem a školních pokynů k psaní textové části DMP 

ROZSAH MATURITNÍ PRÁCE 
- Použití OOP 
- Přehlednost zdrojových 
- Komentované zdrojové kódy 
- Textová část má minimálně 15 stran textu (tj. 15x30 = 450 řádků textu při řádkování 1,5 

a velikosti fontu 12pt) 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 
- Implementace v jazyce PHP (s použitím HTLM5, CSS3, mySQL) / Implementace v jazyce C# 

(Java,….) 
- Po konzultaci s vedoucím práce jsou povolené cizí knihovny, pluginy a šablony, ale jejich 

použití nesmí být v rozporu s autorskými právy 
- Textová část- ve formátu docx (resp. doc, odt) a také v pdf 
- Prezentace – ve formátu ppt 

V Ostrově dne: Podpis žáka: ............................................................  

Vedoucí práce  

V Ostrově dne: Podpis ředitele:  ....................................................  


