
Projednaná pravidla pro maturitní práce (MAP): 

1. žák vyhledává oponenta nikoliv obráceně 

2. body jako hodnocení práce navrhuje oponent, vedoucí práce rozhoduje o jejich počtu 

(počet nezvyšuje, může odůvodněně snížit) 

3. žák nejpozději v termínu uvedeném v hodnotícím listu vkládá přílohu do prostředí 

Moodle (neurčí-li oponent jinak); rozhodující je datum vložení výstupu do prostředí Moodle, 

ne jeho vytvoření 

4. oponent do jednoho týdne od vložení úkolu tento úkol hodnotí a toto zaznamená do 

komentačního bodu; hodnotí se vždy poslední uložená verze výstupu, pokud není hodnocení 

uzavřeno, oponent v komentačním bodu uvede datum, do kdy bude úkol doplněn 

5. maximální počet bodů za pololetí je 60, minimální 40, od druhého týdne v lednu se body 

započítávají do druhého pololetí 

6. analýza, harmonogram – body navrhuje oponent 

7. analýzu v bodech 1- 3 vypracovává pro výstup každý žák samostatně 

8. závěrečnou zprávu a plakát po věcné (odborné) stránce odsouhlasuje oponent 

9. plakát vytváří a odevzdává každý žák svůj, do závěrečné zprávy se netiskne 

10. plakát, prezentaci a závěrečnou zprávu hodnotí (boduje) vedoucí práce  

11. v komentačním bodu se vyjadřujeme stručně, věcně, spisovně a jednoznačně 

12. přílohou závěrečné zprávy je záloha celé práce na přenosném mediu (je nahrána vlastní 

maturitní práce, plakát, prezentace, závěrečná zpráva) 

13. přenosné médium nemusí mít potisk ani etiketu, ale musí být jednoznačné popsáno 

14. barevně vytištěný plakát ve formátu A4 je součástí závěrečné zprávy (příloha) 

15. za každý den opoždění odevzdání úkolu je stržen vedoucím práce jeden bod  

16. text je vždy strukturovaný a formátovaný 

17. závěr v závěrečné zprávě má strukturu: naplnění zadání, přínos maturitní práce, řešení 

zásadních problémů 

18. při citacích je nutné dodržovat pravidla pro jejich použití v maturitní práci (aktuální 

norma ČSN ISO 690) 

19. anotace (v českém i anglickém jazyce) nesmí přesáhnout jednu stranu A4 

20. termíny odevzdání u analýzy, harmonogramu, plakátu, závěrečné zprávy a prezentace 

pro MZ jsou dané hodnotícím listem (neměnné). Termíny dalších výstupů navrhuje žák a 

oponent s vedoucím práce tyto termíny odsouhlasuje 

21. žáci vytvářející projekt pro SSPS TV mají povinnost tento projekt zavěsit na portál 

k tomu určený v daném termínu 

22. MAP nejsou hodnoceny v prvním čtvrtletí, jinak ano   

23. Vedoucí práce i oponent v mailové komunikaci musí odpovědět do 2 pracovních dní  
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