
Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové. Pro úspěšné složení 

maturitní zkoušky je nutné, aby žák uspěl z povinných zkoušek v obou těchto částech. 

Společná část maturitní zkoušky 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí 
jazyk a matematika. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 
zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo 
matematiku. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 
testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední 
ročník středního vzdělávání. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, 
skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky 
konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, nejsou 
součástí společné části maturitní zkoušky, ale stávají se zkouškami profilové části. 

Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky a to 
jiné než v části povinné, Jedná se o tyto předměty: Matematika nebo cizí jazyk a matematika 
rozšiřující. 
Hodnocení didaktického testu má pouze dvě podoby - uspěl nebo neuspěl. 

Profilová část maturitní zkoušky pro obor Technické lyceum 

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část 
maturitní zkoušky úspěšně. 
Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 stanovil ředitel školy v souladu 

s uvedenými právními předpisy nabídku povinných zkoušek profilové části a způsob jejich 

hodnocení. Ke zkouškám profilové části zkoušky byla schválena témata. 

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 

Český jazyk a literatura – písemná práce z českého jazyka a literatury. 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut + 25 minut na vysvětlení témat a 
volbu zadání. 

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. 

  

Český jazyk a literatura – ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební 
maturitní komisí 



Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a 
školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 
literárních děl. 

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii si žák připraví vlastní seznam 
literárních děl v počtu 20. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 

zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Délka přípravy 
na zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut. 

Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura tvoří hodnocení 
písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. 

  

Anglický jazyk – písemná práce z anglického jazyka 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v 
celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu 
zadání. 

Pro písemnou práci z anglického jazyka 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. 

  

Anglický jazyk – ústní zkouška z anglického jazyka před zkušební maturitní komisí 

Pro ústní zkoušku z anglického jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem stanovil 20 témat. 

Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 
pracovního listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu 
je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání. Délka přípravy na zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut. 

Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu anglický jazyk tvoří hodnocení písemné práce 
40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. 

Stavitelství  

Tato zkouška je konána formou ústní zkoušky před maturitní komisí a zahrnuje učivo 
z předmětu Stavitelství. Ředitel pro tuto zkoušku stanoví 20 – 30 témat. Délka přípravy na 
zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut. 
 

Volitelný předmět 

Tato zkouška je konána formou ústní zkoušky před maturitní komisí a zahrnuje učivo 
z vybraného předmětu. Tímto předmětem může být anglický jazyk a to v případě, že ve 
společné části maturitní zkoušky si žák zvolil matematiku (nelze maturovat v povinné části i 
v profilové části z anglického jazyka, protože se zkoušky konají stejnou formou), druhý cizí 
jazyk (německý nebo ruský jazyk) a to v případě, že ve společné části maturitní zkoušky si žák 
zvolil matematiku (nelze maturovat v povinné části ze dvou cizích jazyků), dále matematika, 



fyzika, chemie, deskriptivní geometrie a informatika.  Ředitel pro tuto zkoušku stanoví 20 – 
30 témat. Délka přípravy na zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut. 
 

Praktická maturitní zkouška 

Tato zkouška je konaná formou: maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní 
komisí. 
 

Zadání maturitní práce obsahuje: 

1.) téma maturitní práce. 

2.) termín odevzdání maturitní práce a délku obhajoby maturitní práce před zkušební 

maturitní komisí. 

3.) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce. 

4.) kritéria hodnocení maturitní práce. 

5.) požadavek na počet vyhotovení maturitní práce.  

6.) určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude 

zpracovávat několik žáků společně. 

 
Konečná podoba maturitní práce obsahuje: 

1. Úvodní krycí list (hlavička školy, název práce, který zní Maturitní práce z odborných 

předmětů profilové části maturitní zkoušky, jméno autora, název práce, obor vzdělání, třída, 

školní rok). 

2. Prohlášení autora o autentičnosti práce a o uvedení všech zdrojů 

3. Anotace v českém a cizím jazyce vyučovaném na škole 

4. Obsah 

5. Vlastní práce 

6. Přehled literatury a jiných zdrojů 

7. Licenční ujednání 

 „V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) souhlasím s použitím tohoto 

díla pro potřeby školy podle § 35, odst. 3 tohoto zákona“. 

8. Podpis 

Pokud je součástí práce výrobek, tvoří samostatnou část.   

Maturitní práce je zpracována v souladu s ČSN 01 6910 a ČSN ISO 690 a 690 – 2 

 



Žák odevzdává výsledný elaborát svázaný v listinné podobě v barevném tisku ve formátu A4 

nebo složeném A3 na formát A4, výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech na A3, a to ve 

dvojím vyhotovení v kroužkové nebo jiné nerozbíratelné vazbě. 

Každé vyhotovení bude doplněno o USB disk (případně se souhlasem vedoucího práce nosič 

CD (DVD)) ve dvojím originálním vyhotovení s elektronickou podobou vlastní maturitní práce 

a to ve dvou formátech (*.docx a *.pdf). 

Náklady na tisk a pořízení nosičů nese žák.   

Originály odevzdaných prací se stávají majetkem školy. 

 

Volbu povinných a nepovinných zkoušek části společné i profilové provede žák podáním 

přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy a to nejpozději do 1. 12. 2021. 


