
Absolventské práce žáků 9. ročníku 2019/2020 
- informace pro žáky/PŘIHLÁŠKA 

 
Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. V souladu 

s výchovnou a vzdělávací strategii školy si klade zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací za 
úkol prokázat dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy. Budoucí absolvent školy prokazuje svoji 
schopnost orientovat se na základě svých předpokladů v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, zasadit je do 
potřebných souvislostí, správně používat mateřský jazyk a prokázat základy použití informačních a komunikačních 
technologií. Při obhajobě absolventské práce prokazuje své schopnosti ústní komunikace a přesvědčivé argumentace. 
Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje úroveň dosažení klíčových kompetencí u žáků končících 
základní vzdělávání a tím naplňování cílů základního vzdělávání.  

 
Požadavky na absolventskou práci:  

téma týkající se poznatků z vybraného předmětu, rovněž ale musí žák 
prokázat schopnost spojovat poznatky i z jiných oborů a uvědomění si mezipředmětových 
vztahů  

aj. přílohy 

možné využití prezentace v PowerPointu při závěrečné obhajobě 
 
Povinný obsah:  
- titulní strana (bude obsahovat: název školy, téma, jméno, třída, datum odevzdání, vedoucí 
práce)  
- obsah práce 
- úvod (proč jsem si práci vybral (-a), co mě na tématu zaujalo, úvod do problematiky)  

- vlastní zpracování práce:  

1.) část teoretická-  text s využitím různých informačních zdrojů (např. literatura, internet) z nichž 
bude minimálně jeden kniha  

2.) praktická část- vlastní zkušenost, měření, šetření, fotodokumentace (dotazníky, rozhovor, 
anketa, pozorování, nákresy, fotografie…) 

- závěr, vlastní hodnocení  

- použitá literatura – každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován – uvedení odkazu na 
příslušný titul a internetový vyhledavač; seznam literatury bude samostatně na poslední straně 
seřazený podle abecedy (správné citování zdrojů a členění práce si opět připomenete při hodinách Inf) 
 

Rozsah práce:  

 minimálně 9 stran formátu A4 na PC (z toho je 5 stran formálních- titulní strana, obsah, úvod, závěr, 
použitá literatura) 

cm  

Times New Roman (nebo jiné patkové) 

 

 

lze doprovodit zpracováním prezentace v PowerPointu (odevzdána vedoucímu práce 
týden před vlastní obhajobou) 
 
 
Hodnocení celé absolventské práce:  
Práci bude posuzovat 3členná komise složená ze členů učitelského sboru. Publikum tvoří žáci 
devátých ročníků, případně žáci osmých ročníků, kteří získávají zkušenosti pro vlastní vystoupení 
příští rok.  
Celkové posouzení bude provedeno na základě předložené práce (hodnocení písemné části AP) a 
ústní obhajoby žáka.  
Práce budou hodnoceny pěti stupni: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný a 
známka bude započítána do klasifikace v daném předmětu za II. pololetí (váha známky 1, tj. 
nejvyšší z možných). 



 
Kritéria hodnocení:  
- věcná správnost  

- jazyková správnost  

- obsah vlastních myšlenek  

- spojení více (alespoň dvou) oborů  

- využití více informačních zdrojů  

- nápaditost a originalita zpracování  

- dovednost zpracování práce na PC  

- typografická správnost textu  

- grafická úprava  

- splnění všech povinných částí  

- přesnost citací  

- gramatická a stylistická úroveň  
 

Časový harmonogram a způsob zadávání prací:  
Žák si vybere, po zveřejnění na nástěnce v kmenové třídě, téma a na jeho konečné podobě se 
domluví s učitelem – vedoucím práce. Žák oslovuje jako vedoucího práce garanta tématu, v případě 
výběru vlastního téma může oslovit kteréhokoliv učitele na 2. stupni, do jehož oboru téma patří, 
nebo který se o dané téma zajímá. Každý učitel povede nejvýše čtyři práce. Další žák, který se na něj 
obrátí, pak bude muset oslovit jiného učitele z oboru, nebo změnit téma práce. Záleží tedy na 
rychlosti rozhodování a volbě tématu.  
4.11.2019 budou zveřejněna navrhovaná témata absolventských prací. 
Do 29. 11. 2019 si žák vybere téma (žák může navrhnout i své vlastní téma) a odevzdá přihlášku 
třídnímu učiteli.  
Do 28. 2. 2020 je povinná alespoň jedna konzultace s vedoucím učitelem nad osnovou práce.  
Do 20. května 2020 předá vedoucímu učiteli práci ve Wordu k posouzení a připomínkám.  
Do 31. května 2020 odevzdá vedoucímu učiteli hotovou práci v tištěné podobě, v elektronické 
podobě ve Wordu.  
Termín ústních obhajob: polovina června 2020 (dopoledne- obhajoby) 
Přihláška: ------------------------------- zde odstřihněte ----------------------------------------------  
 

Přihláška absolventské práce 
 
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………….. Třída: …………………….  

Název práce: …………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………..  

Vedoucí učitel: ………………………………………………………………………………...  

Ve Vraném nad Vltavou dne: ……………….  

……………………………….. ……………………………………  

Podpis vedoucího učitele …………………………          Podpis žáka ……………………………. 

 

Podpis rodičů …………………………… 


