Kritéria a požadavky na hodnocení Maturitních prací z předmětu
Tématická angličtina exta se specializací Science
ve školním roce 2020/2021

Termíny:
•

do 30. 9. 2020 – výběr tématu a jeho odevzdání k posouzení (electronicky) spolu s podrobnou
osnovou tématu a alespoň dvěma zdroji, ze kterých bude student čerpat (alespoň jeden zdroj
musí být odborná kniha či článek v odborném časopise – může být dostupná elektronicky).

•

15. 11. 2020 – odevzdání základního textu práce (se všemi zdroji, z nichž bylo čerpáno) k 1. čtení
(elektronicky);
členění a podrobnosti viz “Maturita written work and presentation - guidelines” .
Konzultant si vyhrazuje právo neuznat studentovi MP odevzdanou k prvnímu čtení k
termínu 13. 11. 2020 v případě, že se prokáže podezření na plagiátorství, či z důvodů
zjevné jazykové, formální i obsahové nekvality. V tomto případě bude student konat
Maturitní zkoušku bez obhajoby podle pravidel vztahujících se na předmět „Tematická
angličtina“.

•

10. 2. 2021 – odevzdání celých prací (se všemi oddíly včetně prezentace) k připomínkování
(elektronicky).

•

30. 4. 2021 - termín pro odevzdání finálních verzí maturitních prací (vytištěné, podepsané).

•

Do 19. 5. 2021 – předání posudků studentům.

Hodnotící kritéria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodržení předepsané délky textu.
Jazyk – formální jazyk, gramatická a stylistická správnost.
Správné používání odborných výrazů.
Jasné a logické uspořádání textu.
Informativní souhrn.
Vhodně formulované závěry.
Správné citování použitých zdrojů.
Prezentace k tématu práce – struktura, délka, kvalita prezentace, struktura a uspořádání
jednotlivých snímků.

Hodnocení maturitní zkoušky 2020/2021 – ústní část:
•
•

Maturitní práce – 50 %.
Vylosované maturitní téma včetně odborné terminologie – 50 %.

Obsahová kritérie:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Titulní strana: jméno školy, jméno studenta, název práce, typ práce (maturita seminary work),
rok vypracování.
Authorship declaration.
Acknowledgement – nepovinné.
Summary.
Obsah.
Introduction.
Main body – musí obsahovat minimálně jeden obrázek (graf, schéma, fotografii, …) a jednu
tabulku. Pokud je práce experimentální, je tato část členěna na Materials and Methods, Results,
Discussion.
Conclusions.
References.
Presentation slides.

Podrobnější informaci poskytnuty studentům v souboru “Maturita written work and presentation guidelines”.

Rozsah a formální kritéria:
•
•
•

Rozsah 6000 – 10000 počet znaků s mezerami (nezapočítávají se titulky obrázků a tabulek).
Zarovnání vlevo nebo do bloku, levý okraj 3,5 cm, pravý 3,0 cm, shora a zdola 2,5 cm, tisk
jednostranně.
Písmo Times New Roman velikost 12, řádkování 1,5.
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