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Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 

Komplexní absolventská práce 

obor 63-41-M/02 obchodní akademie 

1 Předměty komplexní absolventské práce 

1.1 Komplexní absolventská práce zahrnuje níže uvedené předměty: 

1.1.1 Český jazyk a literatura 

Komplexní absolventská práce (profilová část maturitní zkoušky) o rozsahu minimálně 30 
normostran textu (53 000 znaků) 
 

1.1.2 Cizí jazyk 

a. Summary v komplexní absolventské práci (profilová část maturitní zkoušky) o rozsahu 
400-500 slov. 

b. ústní obhajoba komplexní absolventské práce s prezentací v Powerpointu před zkušební 
maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky) 

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z: 

a. anglického jazyka 
b. francouzského jazyka 
c. německého jazyka 
d. španělského jazyka 
e. ruského jazyka 

1.1.3 Ekonomika  

a. komplexní absolventská práce a její obhajoba (profilová část maturitní zkoušky) 

1.1.4 Účetnictví 

a. komplexní absolventská práce a její obhajoba (profilová část maturitní zkoušky) 

2 Téma komplexní absolventské práce 

Téma komplexní absolventské práce stanoví ředitel školy vždy do 30. 9. příslušného školního roku. 

Do tohoto termínu ředitel školy určí také vedoucího a oponenta práce. 
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3 Účast externího subjektu 

Součástí komplexní absolventské práce je uvedení externího subjektu (zaměstnavatele, úřadu, školy), 
a konkrétní osoby, která je pro tuto práci konzultantem.  

4 Způsob zpracování komplexní absolventské práce 

Pokyny k obsahu, rozsahu a způsob zpracování komplexní absolventské práce jsou stanoveny 
v dokumentu “Metodika absolventské práce 2021“ zveřejněném na školním úložišti na One Drive.  

5 Odevzdání komplexní absolventské práce 

Ve školním roce 2021–2022 je termín odevzdání stanoven na 31. 3. 2022.  

Komplexní absolventská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních ve fyzické podobě a ve dvou 
vyhotoveních v elektronické podobě. Podrobné požadavky jsou uvedeny v dokumentu “Metodika 
absolventské práce 2021“ 

6 Komplexní absolventská práce a její obhajoba 

a. Obhajoba komplexní absolventské práce probíhá před zkušební maturitní komisí. 
b. Obhajoba začíná prezentací práce v cizím jazyce v programu Powerpoint v maximální 

délce 5 minut a dotazy členů komise v cizím jazyce v maximální délce 10 minut. 
c. Druhou částí obhajoby je hodnocení ekonomické stránky práce v délce 15 minut 
d. Třetí částí je hodnocení účetní stránky práce v délce 15 minut 

 
Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek komplexní absolventská práce.  

Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem 
obhajoby komplexní absolventská práce. Žák si k obhajobě připraví v elektronické podobě prezentaci, 
kterou odevzdá k nahlédnutí vedoucímu práce ve stanoveném termínu.  

Komplexní absolventská práce je vypracována dle požadavků uvedených v dokumentu “Metodika 
absolventské práce 2021“ pro školní rok 2021-2022, který je zveřejněný na školním úložišti na One 
Drive a na webových stránkách školy. 

7 Kritéria hodnocení komplexní absolventské práce 

7.1 Český jazyk a literatura 

Komplexní absolventská práce je posuzována z hlediska dvou oblastí českého jazyka:  

A) funkčního užití jazykových prostředků  

B) syntaktické a kompoziční výstavby textu 

7.2 Cizí jazyk 

a) Summary je hodnoceno z hledisek: 
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1. Zpracování/obsah  
2. Lexikální kompetence  
3. Gramatická kompetence  
4. Organizace/koherence a koheze textu  

 
b) Ústní obhajoba je hodnocena: 

1. Zadání / Obsah a projev 
2. Lexikální kompetence 
3. Gramatická kompetence  
4. Fonologická kompetence a prostředky textové návaznosti  

 

Pokud žák žádá o nahrazení povinné, nebo nepovinné zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně 
vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka podle školského zákona, zpracovává komplexní 
absolventskou práci a koná její obhajobu i z tohoto cizího jazyka. Hodnocení zkoušky z cizího jazyka 
se však provádí na základě předloženého jazykového certifikátu podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
(slovem „nahrazeno“).  

Žáci, kteří nematurují z cizího jazyka, zpracují vždy anotaci práce v cizím jazyce. 

7.3 Ekonomika 

a) Písemné posudky 

Vedoucí a oponent hodnotí komplexní absolventskou práci zejména z hlediska její aktuálnosti, 
splnění jejího cíle, její původnost, logickou strukturu, argumentaci, využití statistických metod, 
prezentaci konkrétních doporučení, úroveň odborných znalostí a vyjadřování, práci se zdroji.  

b) Ústní obhajoba 

Vedoucí a oponent hodnotí úroveň orientace v práci, odborného vyjadřování, samostatnosti 
v reakcích na položené otázky. 

7.4 Účetnictví 

Hodnocení má stejné požadavky jako hodnocení ekonomiky, pouze zaměřené na účetní část práce. 

 

8 Časový harmonogram tvorby prací pro jarní termín: 

do 30. září 2021 – výběr tématu, stanovení cíle práce, určení vedoucího práce 
do 26. února 2022 – odevzdání závěrečné části vedoucímu práce ke kontrole 
do 31. března 2022 – konečný termín pro odevzdání definitivní verze komplexní absolventská práce 
vedoucímu práce 
do 30. dubna 2022 – konečný termín pro odevzdání definitivní verze prezentace na určené místo dle 
dokumentu “Metodika komplexní absolventské práce pro obor obchodní akademie“ 

 

9 Časový harmonogram tvorby prací pro podzimní termín: 

do 10. červena 2022 – upřesnění cíle práce, výběr zdrojů, návrh osnovy (téma zůstává stejné 
z jarního termínu) 
od 10. června do 28. června 2022 – konzultace dle dohody s vedoucím práce 
do 30. června 2022 do 10:00 hodin – odevzdání práce vedoucímu práce 
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do 12. srpna 2022 do 12:00 hodin – převzetí posudků, které proběhne na studijním oddělení školy 
v budově školy Pařížská 1670/15 
do 19. srpna 2022 – odevzdání prezentace dle pokynů v dokumentu “Metodika komplexní 
absolventské práce pro obor obchodní akademie“ 
 
Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy 
nejpozději v den stanovený pro odevzdání komplexní absolventská práce; uzná-li ředitel školy omluvu 
žáka, určí mu náhradní termín pro odevzdání komplexní absolventská práce. Pokud do tohoto 
termínu žák práci neodevzdá, nebude hodnocen z komplexní absolventské maturitní práce, ale musí 
konat maturitní zkoušku z předmětů ke kterým se přihlásil. 

 

Ústí nad Labem 17. září 2021 

Ing. Roman Jireš 
ředitel 


