Kritéria a požadavky na hodnocení Maturitních prací z předmětu Tematická angličtina extra
se specializací Business, Literature a Political Science ve školním roce 2020/21
Termíny:
• Seznámení studentů s požadavky na práci (rozsah, požadavky na konečnou úpravu) a s
hodnotícími kritérii do 30. 9. 2020. Do tohoto termín rovněž student nahlásí
konzultantovi zamýšlené téma své MP.
• Odevzdání prací k první konzultační kontrole: 13. 11. 2020* (práce určená k prvnímu čtení
má obsahovat úvod, obsah- rozpracované kapitoly, zamýšlené zdrojování)
• Odevzdání prací k druhé konzultační kontrole: 22. 2. 2021 (práce zohlední připomínky
vyplývající z první konzultační kontroly, navíc bude doplněna o glosář termínů, kompletní
seznam zdrojů a příloh a bude splňovat všechny požadavky na formální úpravu)
• Odevzdání finální verze maturitní práce: 30. 4. 2021
• Vypracování posudků konzultantem i oponentem do 19. 5. 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Pozn: 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“.
Hodnotící kritéria pro Business, Literature a Political Science
•

Overall cohesion

•

Quality of introduction & conclusion

•

Language accuracy

•

Register

•

Formal layout (quality of footnotes, citations)

•

Preparatory phase (Quality of the draft Maturita paper)

•

Original ideas *

•

Use of supporting quotations
Pozn: * Dodatečná hodnotící kritéria pro Literature, neplatí pro ostatní specializace.

Hodnocení MP: Výsledná známka bude mít váhu 15 (v systému Bakaláři) v závěrečném
hodnocení 2. pol. šk. roku 2020/21
Hodnocení MZ 2020-21-ústní část
Profilová část
Tematická AJ extra:
maturitní práce celkem 50 %
(Pozn: známka z maturitní práce bude zároveň započítána v hodnocení TAJ za 2. pololetí
vahou 15)
vylosované maturitní téma včetně odborné terminologie
50 %
Kritéria pro rozsah maturitní práce pro Business, Literature, Political Science, Science
• Political Science, Literature, Business-min.10 normostran bez příloh/max. 15 (z
toho min. 5 normostran vlastní-nikoli parafrázované- práce)
• Požadavek na počet zhotovení: 2 verze

Obsahová kritéria maturitní práce pro Business, Literature a Political Science
•

•
•
•
•
•
•

Title page (viz vzorový text na webu, declaration of authorship -prohlášení o tom, že
student vypracoval práci sám, acknowledgement- poděkování osobám, které
studentovi pomáhali- není povinné. Všechny vzorové dokumenty budou k dispozici
na školním webu: https://www.cag.cz/cz/nova-maturita
Introduction
Body of the Research
Discussion of the Findings and Conclusions
References, sourcing
Glossary of key terms/collocations*
Amendments

*Pozn: Povinné pro Political Science a General Business
Formální kritéria maturitní práce pro Business, Literature, Political Science
* Normostrana v MS Office word:
•
•
•
•
•
•

1 NS = 1800 znaků (30 řádků po cca 60 úderech, včetně mezer).
Řádkování 1,5.
Velikost písma 12
Typ písma: Times New Roman
zleva okraj 3,5 cm / 2,5 cm shora a zdola.
Text zarovnat do bloku (viz stejnojmenná funkce na horní liště Wordu).

