
PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 
– ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018 

 
Absolventské práce 9. ročníku – pravidla a kritéria hodnocení 
Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje některé dovednosti, 

schopnosti a znalosti žáka, který končí základní vzdělávání. Její vypracování a 

odevzdání stanovuje naše škola jako povinnou součást práce žáka 9. ročníku. Žák by 

měl vypracováním prokázat tyto schopnosti a dovednosti: 

 

 schopnost dlouhodobější samostatné práce 

 schopnost vyhledávání a zpracování informací 

 schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a 

poznatky 

 schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma 

 schopnost výtvarného zpracování tématu 

 schopnost vyjádření v cizím jazyku 

 schopnost napsat text pomocí textového programu v počítači 

 

Požadavky na absolventskou práci: 

 musí být mezioborová, tj. spojovat poznatky více (2-3) různých předmětů musí být 

mezioborová, tj. spojovat poznatky více (2-3) různých předmětů 

  musí obsahovat 

- vlastní úvahu v převažujícím množství práce – ne jen Ctrl+C a Ctrl+V 

- výtah z alespoň tří různých informačních zdrojů (literatura, Internet, ústní svědectví) 

- výtvarnou část (buď samostatné výtvarné dílo, nebo vlastní grafickou úpravu) 

- cizojazyčnou část (alespoň např. popisy vyobrazení, souhrn, krátký komentář) 

 každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (nestačí např. Internet, ale 

musí být uveden přesný odkaz na příslušnou stránku a datum pořízení informace) 

 práci je třeba zpracovat na počítači (výjimkou jsou části, kde to není technicky 

možné, popř. části, kde je zpracování na počítači nevýhodné, např. vlastní výtvarná 

díla) 

 



Hodnocení: 

Práce bude posuzovat komise složená z učitelů. Posuzovat je bude na základě 

přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou 

hodnoceny 5 stupni – dle níže uvedených kritérií. Nejlepší práce budou odměněny.  

 

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 

 přesnost citací 

 gramatická a stylistická úroveň 

 

Průběh zpracování: 

Na počátku školního roku obdrží žáci pokyny ke zpracování, pravidla i kritéria 

hodnocení. Zvolí si téma a vedoucího práce (po vzájemné domluvě), není - li vedoucí 

práce z řad učitelů školy, musí takového vedoucího práce schválit třídní učitel. Na 

vedoucího práce se mohou během práce obracet s žádostmi o radu a pomoc. 

Absolventské práci se má žák věnovat především v době mimo vyučování, v hodinách 

informatiky a po dohodě s vyučujícím od dubna v konkrétních předmětech. 

Počítačovou učebnu mohou žáci po dohodě využívat pro účely své absolventské 

práce v druhém pololetí také mimo svůj rozvrh. 

 

Časový harmonogram: 

 listopad – každý žák si vybere téma práce a odevzdá přihlášku 

 prosinec – květen – tvorba práce pod vedením garanta 

 květen – odevzdání práce třídnímu učiteli do 11. května 

 květen – 28. – 30. 5. ústní obhajoby – viz Harmonogram školního roku 2017-2018 

 červen – slavnostní vyhlášení výsledků- předávání absolventských vysvědčení 



Výběr tématu práce: 

 téma si žáci volí sami, ale jeho schválení závisí na vedoucím práce 

 stejné téma mohou současně zpracovat nejvýše dva žáci z jedné třídy 

 v případě, že si žák nezvolí téma sám, bude mu přiděleno 

 

Zpracování: 

 práce vytvořena na PC (výjimky třeba konzultovat, např. vlastní výtvarná díla atp.) 

a svázána 

 rozsah práce je min. 8 stran textu formátu A4 – jednostranný tisk, okraje vlevo 3,5 

cm, vpravo, nahoře i dole 2,5 cm. Řádkování 1,5, číslování stránek vpravo dole. 

Velikost písma 12 – běžný text, nadpisy velikost 14. Práce bude zpracována dle 

základních typografických pravidel. 

 do rozsahu práce se nezahrnují přílohy, obsah práce, seznam použité literatury či 

další zdroje 

 jednotný vzhled má obálka – vazba (přední a zadní desky), šablony budou k dispozici 

na internetu a ve škole 

 jednotná bude také úvodní strana práce – šablona bude k dispozici na internetu, ve 

škole 

 práci je třeba odevzdat ve dvojím vyhotovení 

 v cizím jazyce musí být zpracován text v rozsahu poloviny strany formátu A4, která 

část práce to bude, záleží na vás a vedoucím práce. Doporučuje se rešerše – stručný 

obsah absolventské práce. 

 dodržujte především ty části, které jsou zpracovány jednotně (pro všechny stejné) 

– obálka, úvodní a závěrečný list, způsob řazení stran a způsob číslování 

 čísla stran se počítají již od prvního listu, ale zobrazují se až od první strany vlastního 

textu, obvykle od „Úvodu“ a číslem 4 

(1. úvodní strana, 2. přihláška, 3. obsah) 

 nadpisy mohou být bezpatkovým písmem (Candara, Calibri, Verdana a pod.), dle 

konkrétního stylu. Nepoužívejte více než 2 typy písma. 

 způsob číslování jednotlivých kapitol upřesní vedoucí práce 

 s dalšími dotazy se obracejte na vedoucího práce 



Řazení stran: 

 desky absolventské práce 

 úvodní strana 

 obsah 

 cíl práce, vlastní práce  

 rešerše v českém a cizím jazyce 

 seznam použité literatury a použitých zdrojů/citace 

 přílohy/ slovníček odborných pojmů 

 přihláška 

 obálka 2 

 

Konzultace: 

 konzultační hodiny jsou dány vaší vzájemnou dohodou s vedoucím práce a jejich 

minimální počet je předem zapsaný na přihlášce (minimálně 5 konzultací po měsíci od 

ledna do května) 

 minimální počet konzultací jsou tři, pokud žák tento počet nesplní, nebude jeho 

práce připuštěna k obhajobě v řádném termínu 

 

Rešerše v českém a cizím jazyce 

Představení práce – jejího cíle a obsahu. Na co se autor práce zaměřil, jak danou 

problematiku zpracoval. Cizojazyčnou část je nutno konzultovat s vyučujícím. Rozsah 

– cca deset vět.  

 

Prezentace absolventských prací 

 prezentovat budou žáci po třídách, dle rozpisu či volna konzultantů 

 hodnotící komise bude ve složení – ředitelka školy či zástupce ředitele, třídní učitelé 

a konzultanti. Obhajoba prací je veřejná – mohou se účastnit i rodiče či hosté. 

 prezentace včetně otázek hodnotící komise trvá max. 15 minut (10 minut obhajoba 

absolventské práce, 5 minut otázky) 

 žáci práci nečtou, prezentují z paměti pouze s pomocnou osnovou 



 prezentace může obsahovat krátká videa, trailery filmů apod. Ty nesmí překročit 

celkovou stopáž 2 minut. 

 žáci mohou pro prezentaci využít audiovizuální techniku, mikrofon, ukázky postupů, 

jsou vždy vhodně - slavnostně oblečeni 

 

Hodnocení prací 

 žák odevzdá v daném termínu výslednou a konzultantem odsouhlasenou práci. 

Svázanou v kroužkové vazbě a ve dvou vyhotoveních. Součástí práce je CD 

s elektronickou podobou práce. 

 výsledná známka je hodnocením vlastní práce a hodnocení prezentace žáka před 

odbornou komisí 

 hodnotí se originalita práce a způsob zpracování tématu, práce se zdroji, vlastní 

přínos žáka k zpracování práce, využitelnost práce, kvalita příloh a použitých zdrojů 


