
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Č. j.: MSMT-10840/2021-36 

 
Praha, leden 2022 

 
 

Dodatek č. 1 k Vyhlášení pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky formou komplexní absolventské práce ve středních odborných školách 

 
Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu 
s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodatek k 
Vyhlášení pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
formou komplexní absolventské práce ve středních odborných školách č. j.: MSMT-
10840/2021-2 (dále jen „Vyhlášení). Vyhlášení se mění takto: 

 
1. V článku 3 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou: „Toto sdělení doručí řediteli školy 

nejpozději tak, aby byl možné provést změnu předmětů profilové části maturitní 
zkoušky do 15. března pro jarní zkušební období.“. 
 

2. V čl. 4 odst. 2 písm. d) se text za druhým středníkem zrušuje a nahrazuje textem: 
„každý žák musí vždy zpracovat nejméně 30 stran textu (konkrétní rozsah komplexní 
absolventské práce je stanoven v příloze č. 3),“.  

 
3.  V čl. 4 odst. 6 se první věta nahrazuje větou: „Na přihlášce k maturitní zkoušce žák 

uvede všechny povinné zkoušky obou částí maturitní zkoušky.“ a za větu první se 
vkládá věta druhá a třetí, které znějí: „V části Společná část maturitní zkoušky na 
přihlášce žák uvede zkušební předměty podle svojí volby. V části Profilová část 
maturitní zkoušky na přihlášce uvede zkoušku z českého jazyka a literatury a v 
případě, že si ve společné části zvolil zkoušku z cizího jazyka, také zkoušku z tohoto 
jazyka, a dále předmět Komplexní absolventská práce a další dva zkušební předměty 
profilové části maturitní zkoušky související s komplexní absolventskou prací2).“. 

Poznámka pod čarou č. 2 zní: 
„2) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zavede pro účely tohoto pokusného ověřování šestou 
formu profilových zkoušek (komplexní absolventská práce). V šabloně protokolu o výsledcích 
profilové části maturitní zkoušky žáka bude uvedena jako samostatná profilová zkouška.“. 

 
4. V článku 4 se na konci odstavce 10 doplňuje věta, která zní: „V případě opravného 

nebo náhradního termínu zkoušek je možné do termínu podání přihlášky k danému 
zkušebnímu období odstoupit od pokusného ověřování3).“. 

Poznámka pod čarou č. 3 zní: 

„3) Přihláška pro maturitní zkoušku v podzimním zkušební období se tak může lišit od přihlášky ke 
zkouškám v jarním období.“.  

 
5. V článku 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta: „Hodnocení komplexní absolventské 

práce se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.“. 
 



 

 

6. V článku 8 se v odstavci 1 poslední věta zrušuje.  

7. V článku 8 se za odstavec 2 doplňuje odstavec nový odstavec 3 který zní: 
„(3) Maturitní vysvědčení pro účely tohoto pokusného ověřování obsahuje na druhé 
straně vysvědčení text: Zkouška profilové části maturitní zkoušky konaná formou 
vypracování komplexní absolventské práce a její obhajoby před zkušební komisí na téma 
…………………………“. 

 
8. Pokusné ověřování se doplňuje o přílohu č. 3, která zní: 

 
„Příloha č. 3 
 

Doporučený rozsah komplexní absolventské práce 

V zadání pokusného ověřování se uvádí rozsah komplexní absolventské práce nejméně 
30 stran. Tato práce nahrazuje mj. také písemnou maturitní práci z českého jazyka 
(minimální počet slov v písemné práci z českého jazyka a literatury je 250, maximální počet 
slov není nijak omezený). 

Pro účely komplexní absolventské práce mohou být do počtu 30 stran zahrnuty také strany 
obsahující titulní list, anotaci (souhrn, …), poděkování, obsah, závěr, seznam literatury apod.  

Psaný text bude v rozsahu nejméně 20 stran (doporučený formát strany – okraje nahoře a 
dole: 2,5 centimetru, okraje po stranách: 3 centimetry, velikost písma 12, řádkování 1,5).  

Umožňuje se, aby součástí komplexní absolventské práce pro účely pokusného ověřování 
mohly být také obrázky, grafy nebo tabulky až do rozsahu odpovídajícím 10 stranám. 
Ostatní tabulky, grafy, obrázky apod. budou s odkazem umístěny do přílohy.  

V případě oborů vzdělání, v nichž je dominující výstup práce v grafické úpravě, je možné 
rozšířit počet „grafických“ stran až do rozsahu, který odpovídá 15 stranám textu. 

V každém případě bude rozsah psaných stran textu převyšovat požadavek počtu slov kladený 
na rozsah písemné maturitní práce.“ 

 
Čl. 2 

Účinnost 
 
Vyhlášení pokusného ověřování nabývá účinnosti dnem podpisu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Mareš, MBA 
náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže 


		2022-01-12T11:44:59+0100
	Mgr. Jan Mareš MBA




