Absolventská práce žáka 9. ročníku
2018/2019
1. Úvodní charakteristika
Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti
žáka, který končí základní vzdělávání. Její vypracování a odevzdání je povinnou součástí práce
žáka.

2. Cíle absolventských prací
Žák by měl prokázat tyto schopnosti a dovednosti:
 dlouhodobější samostatná práce
 vyhledávání a zpracování informací
 integrovat učivo více předmětů
 napsat vlastní úvahu na dané téma
 kultivované vyjadřování v mateřském jazyce
 napsat a zpracovat text na počítači
 prezentovat svou práci

3. Časový harmonogram
Říjen – návrhy témat ze strany pedagogů (do 8.října 2018)
Listopad - výběr tématu práce a vedoucího práce (do 5. listopadu 2018)
Listopad – formulář „Zadání …“ k podpisu řediteli (do 16. listopadu 2018)
Listopad – zahajovací schůzka s vedoucím práce (do 23. listopadu 2018)
Listopad až duben – tvorba práce pod vedením vedoucího práce
Květen – odevzdání práce vedoucímu práce (do 10. května 2019)
Květen – postoupení práce zkušební komisi (do 24. května 2019)
Červen – ústní obhajoby absolventských prací
Červen – slavnostní vyhlášení výsledků obhajob

4. Výběr tématu práce
Téma práce si žák volí z nabídky témat, kterou sestavili jednotliví učitelé. Žáci mohou nabídnout ke
schválení některému vyučujícímu své vlastní téma. Každý žák si volí odlišné téma.
Formulář „Zadání absolventské práce“ předkládá vedoucí práce k podpisu řediteli k určenému datu
(tj. do 16.11.2018).

5. Požadavky na absolventskou práci
Při tvorbě práce je třeba dodržet předem stanovená pravidla. Absolventská práce má:
 být mezioborová, tj. spojovat poznatky více různých předmětů
 obsahovat vlastní úvahu, vlastní komentáře, hodnotící soudy atd.
 obsahovat informace z alespoň dvou různých informačních zdrojů (literatura, odborné
časopisy, internet atd.)

6. Pokyny pro zpracování
Žáci mají stanovena pravidla, kterými se řídí při tvorbě práce.
 Práci je třeba vypracovat na počítači.







Doporučený rozsah práce je min. 5 stran textu formátu A4 – jednostranný tisk. Do výše
uvedeného rozsahu práce se nezahrnují přílohy, úvodní strana, obsah a seznam použitých
materiálů.
Jednotný vzhled je třeba dodržet u úvodní strany práce, šablona je k dispozici na školní
počítačové síti.
Práci je třeba odevzdat v jednom vyhotovení a ještě v elektronické podobě.
Práci je třeba napsat ve formátu Times New Roman, velikostí písma 12, pro nadpisy
jednotlivých kapitol je možné použít velikost větší, řádkování 1,5. Způsob číslování
jednotlivých kapitol volí žáci sami.
Obrázky, které nejsou větší než 1/3 stránky, lze vkládat do textu.

Řazení stran:
 úvodní strana
 obsah
 vlastní práce, text
 seznam použité literatury a použitých zdrojů
 přílohy
Konzultace
Konzultační hodiny jsou dány vzájemnou dohodou žáka a vedoucího práce. Nedostavení se
k zahajovací konzultaci (případně k dalším dohodnutým konzultacím) bez omluvy vede ke snížení
celkového hodnocení práce.

7. Průběh obhajoby absolventské práce





čas určený pro obhajobu práce je 10 – 15 minut
stručné představení žáka a jeho práce garantem
představení práce žákem ( volba tématu, pojetí tématu a jeho zpracování, přiblížení obsahu
práce)
otázky pro diskusi

8. Hodnocení absolventské práce
Práce posuzuje komise složená z učitelů. Hodnocení se provádí na základě bodování po přečtení
práce a ústní obhajobě žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny třemi
stupni – vynikající, velmi dobrá, postačující. Práce, která nesplňuje základní požadavky se hodnotí
jako nevyhovující. Nejlepší práce budou odměněny. K úrovni práce se bude přihlížet při
hodnocení v předmětech, které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu. Neodevzdání práce bude
v tomto předmětu (podle zaměření práce) důvodem k nehodnocení žáka v daném předmětu.
Kritéria při posuzování:
 věcná správnost
 obsah vlastních myšlenek
 spojení více předmětů
 využití více informačních zdrojů
 nápaditost a originalita zpracování
 grafická úprava
 splnění všech povinných součástí práce
 gramatická a stylistická úroveň
 vystupování žáka při obhajobě

V Liberci 7.9.2018

