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ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU
Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých
poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou příležitostí plánovat a zažít
osobní úspěch, potvrdit si, že úspěchu může dosáhnout každý.
Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností
a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem je představit osobnost
žáka a jeho dovednost zpracovat a prezentovat téma podle zadaných kritérií,
nikoli nahodilé shromažďování co největšího počtu informací.
1. CÍL ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
Žák má zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:
• dlouhodobější samostatnou a systematickou práci
• vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů
• integraci - spojování informací z více vyučovacích předmětů a nalézání
souvislostí mezi jevy a poznatky
• napsání vlastního textu na dané téma
• zpracovat a ztvárnit vlastní výstup práce dramaticky, graficky, výtvarně,
nebo technicky, formou videa, případně formou pohybového ztvárnění
• vyjadřovat se písemně, případně i ústně v cizím jazyce
• pracovat na počítači – napsat a upravit text pomocí textového programu
v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu
• svou práci kultivovaně prezentovat
2. PRŮBĚH ZADÁVÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Každý žák si sám zvolí téma absolventské práce, volba by měla vycházet
z jeho zájmů. Ke zvolenému tématu si žák musí domluvit, kdo z vyučujících
bude konzultantem jeho práce.
Mimo konzultanta práce z řad vyučujících může mít žák i dalšího
externího odborného konzultanta práce podle vlastních potřeb. Na ně
se může průběžně obracet během zpracování absolventské práce
s žádostí o radu a pomoc.
Přípravě na zpracování absolventské práce bude věnován čas v hodinách
českého jazyka, anglického jazyka, v suplovaných hodinách a v konzultacích
zaměřených na zpracování práce na počítači. Vlastní zpracování
absolventské práce bude probíhat v době mimo vyučování. Žáci při tom
mohou využívat počítačové učebny a fondu školní knihovny v kabinetech. Pro
zpracování absolventské práce je žákům k dispozici technické i materiální
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vybavení školy - počítače, kamery, černobílé i barevné tiskárny, kopírky, vazač
kroužkové vazby, papíry.
3. HARMONOGRAM PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
V listopadu 2017 obdrží žáci úvodní informace ke zpracování
absolventských prací a kritéria pro jejich hodnocení.
Do pátku 1. prosince 2017 musí každý žák nahlásit své třídní učitelce zvolené
téma práce s krátkou anotací, která bude obsahovat cíl práce a také jméno
domluveného konzultanta práce.
Vlastní tvorba absolventské práce pod vedením jejího konzultanta bude
probíhat od 1. prosince 2017 do 21. května 2018.
V průběhu zpracovávání absolventské práce je žákům doporučeno:
• podle svých potřeb spolupracovat s konzultantem své práce
a s vyučujícím anglického jazyka
• předložit ke kontrole vyučujícím českého jazyka zpracovaný úvod
a závěr práce
• konzultace k anotaci v anglickém jazyce se musí uskutečnit
po individuální domluvě s vyučujícími anglického jazyka nejpozději do
27. dubna. 2018.
Absolventské práce musí žáci odevzdat vytisknuté ve dvou vyhotoveních
a také v elektronické podobě na flash disku včetně konečné podoby
prezentace své třídní učitelce do 22. května 2018.
Ústní obhajoby absolventských prací se budou konat v pátek 1. června
a v sobotu 2. června 2018. Oznámení výborně hodnocených absolventských
prací bude součástí předání vysvědčení na konci školního roku.
4. POŽADAVKY NA OBSAH ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
Zpracování absolventské práce je pro žáky devátého ročníku povinné.
• povinný obsah
vlastní úvahy
vlastní komentáře
hodnotící soudy
závěr práce
vlastní výzkum – rozhovor, dotazníkové šetření, anketa, měření atd.
výstup práce formou dramatického, grafického, výtvarného, nebo
technického zpracování tématu, případně pohybového ztvárnění
vztahujícího se k zvolenému tématu
• součástí absolventské práce je její anotace v anglickém jazyce
v rozsahu minimálně deset řádků
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• z důvodu věcné správnosti by informace použité v absolventské práci
měly pocházet z více zdrojů - různé internetové stránky, literatura,
odborné časopisy, ústní svědectví atd.
• získané informace je nutné dále zpracovat a přeformulovat, nebo je
opsat a uvést jako citaci s uvedením zdroje, jinak se jedná o porušení
autorského zákona
5. UVÁDĚNÍ ZDROJŮ
Proč je důležité uvádění zdrojů?
Ukradli byste v obchodě rohlík, u stojanu kolo, v knihkupectví knihu nebo
v obchodě s hudbou cédéčko? Jistěže ne. Přinesli byste do galerie svůj
obraz, který by byl kopií obrazu Pabla Picassa a vydávali ho za svůj?
Nahráli byste se svou kapelou album, na kterém by všechny písně byly
písněmi někoho jiného, a vydávali byste ho za své dílo? Také ne.
Stejné je to, když člověk něco píše, vytváří prezentaci, představuje svůj
projekt. Nikdo by se neměl chlubit cizím peřím, a pokud využívá práci
někoho jiného, měl by to přiznat. To je důvod, proč vás vedeme k uvádění
zdrojů a využívání fotografií, zvuků a videí, jejichž autoři s dalším použitím
svých prací souhlasí.

Zdroje informací
Správné uvádění zdrojů má svá pravidla. Ta nejsou úplně jednoduchá.
Naštěstí v poslední době existují online služby, které s tím dokáží pomoci.
Říká se jim generátory citací. Jsou to třeba tyto:
• http://citace.info/norma1/
• http://citace.dumy.cz/
• http://www.citace.com/
Stačí vyplnit všechna povinná políčka formulářů na těchto stránkách,
případně do políčka napsat autor neuveden, rok neuveden a podobně
a nechat si správnou podobu zdroje vygenerovat. Výsledek potom
vypadá například takto:
Pražské jaro 1968. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit.
2015-11-21]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968

Obrázky, fotografie, videa
U obrázků, fotografií, případně videí je to poněkud složitější. Přednost mají
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vaše vlastní fotografie, vámi vytvořené obrázky a schémata, vámi
natočená videa. V takovém případě do zdrojů napište větu:
Všechny fotografie a obrázky jsou vlastním dílem autora.
Případně: Všechny fotografie a obrázky pocházejí z archivu autora.
Můžete se také pokusit nalézt vhodný obrázek v některé z online galerií
volných děl. Jejich seznam najdete například v tomto článku:
• http://www.lupa.cz/clanky/kde-muzete-zdarma-ziskat-pouzitelneobrazky-pro-vase-stranky-2-0/
U těchto obrázků a fotografií je většinou třeba uvést alespoň jméno autora
(často to bývá jeho internetová přezdívka) a odkaz na internetovou stránku.
Uvedení zdroje obrázku z volné galerie může vypadat například takto:
Volná fotografie z OpenImageBank.com, autor: Zd85
6. POVINNÉ ČÁSTI ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
• Titulní stránka podle šablony
• Obsah
• Úvod:
jaké je téma práce - téma a jeho bližší charakteristika, popis
proč jsem si téma vybral/a
kdo mi pomáhal s tvorbou práce - jakého rozsahu byla jeho pomoc
čeho chci zpracováním tématu dosáhnout
jak budu moci práci využít v současnosti i v budoucnu
• 1. kapitola
• n-tá kapitola
• Anotace práce v anglickém jazyce
• Závěr
• Seznam použité literatury
• Přílohy
Příloha 1
Příloha n
7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
Je nezbytně nutné dodržet předem daná pravidla uvedená v této kapitole
- použití šablon, požadavky na grafické zpracování, obsah titulní strany,
podmínky odevzdání absolventské práce.
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• Absolventskou práci je třeba zpracovat na počítači v textovém editoru,
případně i tabulkovém procesoru.
• Výjimkou jsou části, kde to není technicky možné, popř. části, kde je
zpracování na počítači nevýhodné – např. vlastní výtvarná díla, makety.
• Rozsah absolventské práce je 3 až 7 stran psaného textu formát A4,
kromě titulní strany a příloh – ty se do požadovaného počtu stran
nezapočítávají. Na stránce musí být 30 řádků a na jedné řádce 60 znaků.
• Do rozsahu práce se mimo titulní strany a příloh nezahrnuje také obsah
práce, seznam použité literatury a dalších zdrojů.
• Absolventská práce musí být zpracována v textovém nebo i tabulkovém
editoru v písmu Calibri, barva písma automatická – černá.
základní text ve velikosti písma 12
podnadpisy velikostí písma 14
nadpisy velikostí písma16
• Vzhled stránky musí mít okraje nastaveny takto: nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm,
vlevo 3 cm, vpravo 2 cm.
• Řádkování textu jeden a půl řádku, mezery před a za odstavci 6 b.
• Práce musí být vytisknuta jen na jednu stranu listu papíru formátu A4.
• Ke zpracování absolventské práce je doporučeno využít připravené
šablony, které je možné stáhnout z internetových stránek školy.
• Titulní strana musí být zhotovena podle šablony a musí obsahovat:
název školy
logo školy
název práce
jméno autora
třídu
školní rok
• Jednotlivé stránky absolventské práce musí být číslovány.
• Titulní stránka absolventské práce se nečísluje.
• Požadované řazení stran absolventské práce:
titulní strana
obsah
vlastní práce
seznam použité literatury a použitých zdrojů
přílohy.
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• Absolventskou práci je třeba odevzdat ve stanoveném termínu ve
dvojím písemném vyhotovení v kroužkové vazbě a v elektronické
podobě, na flash disku, která bude obsahovat i konečnou verzi
prezentace práce v prezentačním programu.
• Praktický výstup práce předají žáci v pátek 1. 6. 2017 dopoledne
konzultantovi práce.
• Jedno písemné vyhotovení absolventské práce zůstává škole, druhé je
po obhajobě práce vráceno autorovi.
8. DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výběr tématu a stanovení cíle práce
volba konzultanta a získání souhlasu konzultanta se spoluprací
první pracovní setkání s konzultantem práce
shromáždění literatury, materiálů, informací, podkladů pro přílohy,
případně vytvoření dotazníků a anket
příprava a práce na vlastním výstupu
zpracování konceptu
konzultace k anotaci v anglickém jazyce
předložení úvodu a závěru práce ke kontrole vyučujícím českého jazyka
zpracování čistopisu
vytisknutí a svázání práce kroužkovou vazbou - je možné zajistit ve škole
příprava prezentace
průběžná pracovní setkávání s konzultantem práce

9. PRŮBĚH OBHAJOBY ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
Představení absolventské práce žákem prostřednictvím prezentace: volba
tématu, pojetí a specifikace tématu a jeho zpracování, přiblížení obsahu
a významu práce, předvedení nebo představení vlastního výstupu.
Doplňující otázky - prostor pro členy komise a další účastníky obhajoby, pro
otázky, se kterými žák není předem seznámen.
Část obhajoby, případně celou obhajobu je možné vést v cizím jazyce
v případě, že žák o tuto možnost požádá při odevzdání absolventské práce.
10. ZPŮSOB HODNOCENÍ
Práce posuzuje komise složená z učitelů školy. Pro hodnocení
absolventských prací budou ustaveny dvě komise, ve kterých bude
zastoupeno vedení školy, jeden přísedící a konzultant práce. Členové
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komise provádí hodnocení na základě seznámení s absolventskou prací
a jejím výstupem a také podle prezentace předvedené žákem.
S hodnocením své práce budou žáci seznámeni v den obhajoby.
STUPNICE HODNOCENÍ
Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny pěti stupni:
• výborný
• chvalitebný
• dobrý
• vyhovující
• nevyhovující
Při hodnocení práce stupni výborný až vyhovující získá žák ve vyučovacích
předmětech český jazyk a anglický jazyk a případně i v těch, které jsou
stěžejní vzhledem k zvolenému tématu, odpovídající známku na úrovni
souhrnné písemné práce.
V případě, že práce bude hodnocena jako nevyhovující, bude žák ve
vyučovacích předmětech český jazyk a anglický jazyk a případně i těch,
které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu, hodnocen stupněm
„nedostatečný“ na úrovni souhrnné písemné práce.
11. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ
• splnění požadavků na povinný obsah, včetně uvedení zdrojů
• grafická úprava – vzhled stránek, odpovídající písmo, atd.
• odborná správnost a dodržení zvoleného tématu
• využití a uvedení informačních zdrojů
• anotace v anglickém jazyce - věcná správnost
• anotace v anglickém jazyce – jazyková správnost, autorství
• gramatická a stylistická úroveň
• úroveň zpracování prezentace v PowerPointu
• vystupování při obhajobě, kultivovanost projevu
• prokázání dodržení termínu odevzdání a kompletnost práce
• porozumění tématu a orientace v něm
• podíl vlastního přínosu
• nápaditost a originalita práce
• vlastní výstup práce
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