Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého
ročníku:
1. Zadání absolventské práce
Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů nabídnuta témata a okruhy absolventských
prací. Žák si na základě vlastního zájmu vybere maximálně tři okruhy nebo témata své absolventské práce a
svou volbu stvrdí zápisem do Registračního formuláře absolventské práce, který odevzdá řádně vyplněný
ke zpracování do kanceláře zástupkyně ředitele školy.
Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.
Na základě včasně odevzdaných Registračních formulářů absolventské práce rozhodne vedení školy o
přiřazení tématu nebo okruhu absolventské práce každému žákovi.
Žák je následně informován třídním učitelem o přiděleném tématu nebo okruhu své absolventské práce a
je také informován o vedoucím učiteli, který vede jeho absolventskou práci.
Žákovi, který ve stanovené lhůtě neodevzdá řádně vyplněný Registrační formulář k absolventské práci, je
téma nebo okruh absolventské práce přiřazeno na základě rozhodnutí vedení školy.
Takto zadané téma nebo okruh absolventské práce a stanovení vedoucího učitele je pro žáka závazné a
nelze je v žádném případě měnit.
2. Zpracování absolventské práce
Zahájení zpracování absolventské práce proběhne na první konzultační hodině mezi vedoucím učitelem a
žákem nejpozději do konce října. Na této konzultační hodině žák získá od vedoucího učitele formální
požadavky na absolventskou práci a Index absolventské práce.
V průběhu zpracovávání absolventské práce proběhne celkem pět povinných konzultačních hodin. Jejich
termín stanoví vždy vedoucí učitel po domluvě se žákem. Počet dalších konzultací není omezen. Na každé
z pěti konzultačních hodin je žák povinen předložit vedoucímu učiteli svou dosavadní práci a prokázat
pokrok při jejím zpracování.
Žák je povinen se řádně účastnit konzultačních hodin a svou prezenci si nechat vedoucím učitelem řádně
potvrdit do Indexu absolventské práce. Žák je povinen si Index absolventské práce vést a předložit ho
kdykoli ke kontrole svému vedoucímu absolventské práce.
Žák je povinen vypracovat absolventskou práci v souladu s formálními požadavky na absolventskou práci,
které může získat z webových stránek naší školy.
3. Odevzdání absolventské práce
Žák vypracuje absolventskou práci v průběhu jednoho školního roku a odevzdá ji dle následujících
podmínek.
Odevzdaná absolventská práce bude:




zpracována na počítači v textovém editoru;
vytištěná na bílých formátovaných listech papíru A4;
svázaná nebo jiným vhodným způsobem spojena v jeden neoddělitelný celek.

Žák odevzdá svou absolventskou práci ve stanoveném termínu svému vedoucímu učiteli v jednom tištěném
exempláři a v jednom elektronickém exempláři uloženém na CD-ROM a přiloží také řádně vyplněný Index
absolventské práce.
Na základě dohody vedoucího učitele, žáka a jeho zákonných zástupců a vedení školy může být žákovi
prodloužen termín odevzdání absolventské práce, a to jen v případě vážné dlouhodobé a lékařsky
potvrzené nemoci.
V případě, že žák odevzdá svou absolventskou práci v jiném než zadaném termínu, bude hodnocen tak,
jako kdyby absolventskou práci neodevzdal.
4. Obhajoba absolventské práce
Neodlučitelnou součástí absolventské práce je její obhajoba před zkušební komisí. Žák je povinen obhájit
svou absolventskou práci komisi v maximálně 12 minutovém ústním projevu. Při obhajobě lze využít
dostupných audio-vizuálních prostředků.
Při obhajobě absolventské práce a jejím hodnocení se zejména přihlíží k tomu, jak se žák na obhajobu
připravil, kvalitě a plynulosti ústního projevu, efektivnímu využití času obhajoby a relevanci odpovědí na
otázky zkušební komise.
V případě, že žák nepřistoupí k obhajobě své absolventské práce, bude jeho práce hodnocena tak, jako
kdyby ji neodevzdal.
5. Hodnocení absolventské práce
Absolventská práce je hodnocena rozhodnutím zkušební komise složené nejméně ze tří členů na základě
kritérií stanovených v bodě 5.1. Kritéria hodnocení absolventské práce.
Vedoucí učitel navrhuje komisi bodové ohodnocení absolventské práce a ta po posouzení a žákově
obhajobě navrhne konečný počet bodů.
Rozhodnutí zkušební komise je neměnné a nezpochybnitelné.
5.1 Kritéria hodnocení absolventské práce
Hodnocení absolventské práce je odvislé od získaných bodů v pěti kategoriích. Počet bodů odpovídá
celkové známce podle tabulky v bodě 5.2 Tabulka hodnocení.
V každé z pěti kategorií musí žák získat alespoň minimální počet bodů. V případě, že žák z jedné nebo více
kategorií nezíská alespoň minimální počet bodů, je jeho absolventská práce hodnocena nedostatečně.

a)

Vzhled a struktura textu

Hodnotí se zejména celkový vzhled absolventské práce, dodržení všech typografických pravidel, ucelenost
textu, vazba textu (hypotéza-ověření-závěr) a dodržení formálních pravidel absolventské práce.
Maximální počet bodů, které může žák v této kategorii získat, je 5 bodů. Minimální počet bodů je stanoven
na hranici 2 body.
b)

Věcný obsah

Hodnotí se zejména adekvátní přístup ke zvolenému tématu, relevance hypotéz a jejich ověření,
efektivnost zpracování, vhodnost závěrů a cílů práce.
Maximální počet bodů, které může žák v této kategorii získat, je 8 bodů. Minimální počet bodů je stanoven
na hranici 3 body.
c)

Obhajoba absolventské práce

Hodnotí se zejména k tomu, jak se žák na obhajobu připravil, kvalita a plynulost ústního projevu, efektivita
využití času obhajoby a přesnost odpovědí na otázky zkušební komise.
Maximální počet bodů, které může žák v této kategorii získat, je 6 bodů. Minimální počet bodů je stanoven
na hranici 3 body.
d)

Citace a zdroje

Hodnotí se zejména množství použitých zdrojů absolventské práce a jejich správná citace dle formálních
požadavků na absolventskou práci.
Maximální počet bodů, které může žák v této kategorii získat, je 2 body. Minimální počet bodů je stanoven
na hranici 1 bod.
e)

Konzultace

Hodnotí se zejména aktivní přístup žáka k absolventské práci, pravidelnost konzultací, spolupráce
s vedoucím učitelem a pokrok v absolventské práci v průběhu jejího zpracovávání.
Maximální počet bodů, které může žák v této kategorii získat, je 5 bodů. Minimální počet bodů je stanoven
na hranici 2 body.
5.2 Tabulka hodnocení
Počet získaných bodů
v absolventské práci

Odpovídající známkové ohodnocení
26 – 23
22 – 19
18 - 15
14 - 11
10 - 0

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

V případě, kdy žák absolventskou práci neodevzdá, jeho známkové ohodnocení odpovídá stupni
nedostatečný.
5.3 Vliv hodnocení absolventské práce na celkovou klasifikaci
Témata a okruhy absolventské práce jsou připraveny podle vyučovaných předmětů. Výsledná známka
z absolventské práce proto výrazně ovlivní celkové hodnocení v konkrétním předmětu, a to následujícím
způsobem:
1.

V případě, že žák získá z absolventské práce známkové ohodnocení výborný až dostatečný, bude
výsledná známka z předmětu tvořena tak, že 50 % tvoří návrh klasifikace za 2. pololetí a 50 % tvoří
známka z absolventské práce.

2.

3.

V případě, že se žák k obhajobě absolventské práce nedostaví, práci neodevzdá nebo se nepokusí o její
obhajobu, získá známkové ohodnocení nedostatečný a výsledná známka z předmětu bude tvořena jako
v bodě a).
V případě, že se žák pokusí o obhajobu a získá z absolventské práce známkové ohodnocení
nedostatečný, tak má možnost dostavit se k opravnému pokusu o obhajobu ve stanoveném termínu,
předložit znovu svou absolventskou práci a obhájit ji. Výsledná známka z předmětu je pak tvořena
stejným způsobem jako v bodě a).
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REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
k absolventské práci

Jméno a příjmení žáka: __________________________________ třída: _________

Na základě své svobodné vůle a rozhodnutí si ze seznamu témat a okruhů absolventské práce vybírám
tyto tři:

1

2

3

Řádně vyplněný Registrační formulář odevzdej do kanceláře zástupkyně ředitele školy. O výsledku budeš
informován svým třídním učitelem.

V Praze dne __________________

____________________
podpis žáka

____________________
podpis zákonného zástupce
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FORMÁLNÍ POŽADAVKY
k absolventské práci
Závěrečná práce se odevzdává ve svázané podobě. Doporučujeme kroužkovou vazbu s průhlednými
deskami a zadní stranou z tvrdšího papíru. Práce se odevzdává v 1 vyhotovení v tištěné podobě a zároveň
také v elektronické formě na CD-ROM.

Formální podoba práce
Práce musí obsahovat následující části v uvedeném minimálním rozsahu. Každá z uvedených částí práce se
zpracuje na zvláštním listě.
 Titulní strana (1 strana) – vytvořená dle vzoru
 Prohlášení (1 strana) – prohlášení o tom, že žák zpracoval práci sám, pouze s využitím uvedených
zdrojů a literatury
 Poděkování (1 strana) – nemusí být, ale je slušné poděkovat za pomoc odbornou, metodickou a
materiální, za korekturu, za možnost provádět pokusy, za možnost přístupu apod.
 Obsah (min. 1 strana)
 Úvod (min. 1 strana) - žák uvede, proč si vybral právě dané téma, uvede základní úvahy nad
tématem, vytyčí cíle práce
 Vlastní kapitoly (min. 10 stran)
 Závěr (min. 1 strana) – vlastní zhodnocení práce, zhodnocení splnění zadaných a vytyčených cílů,
zmínění obtížných fází práce a případně navržení dalších možných řešení a postupů
 Seznam použité literatur a zdrojů (min. 1 strana)
 Přílohová část – nemusí být

Typografická úprava textu
Závěrečná práce musí být zpracována na počítači podle následujících pokynů

















zpracování: doporučujeme celý text v textovém editoru MS Word
písmo: doporučujeme Times New Roman (středoevropský)
velikost písma: 12 bodů
nadpisy a tituly kapitol: doporučujeme 16 bodů
další důležité informace: tučně, podtržením, kurzívou, v rámečku atd.
řádkování: 1,5
úprava stránky: levý okraj – 3 cm (místo pro vazbu); ostatní okraje – 2,5 cm
text je zarovnán do bloku (řádky zarovnány zleva i zprava)
mezery mezi odstavci: doporučujeme o velikosti 6 bodů, meziodstavcové mezery lze v MS Word
nastavit dle potřeby
číslování stránek: arabskými číslicemi, doporučujeme dole a uprostřed v zápatí stránky
číslují se všechny strany závěrečné práce, ale na některých stránkách se číslo nezobrazuje (titulní
strana, prohlášení, stránky se zvláštní grafickou úpravou apod.)
nepoužívat ENTER na konci řádky, pouze na konci odstavce
slova na konci nerozdělovat (nedělat pomlčku)
u jednosouhláskových předložek doporučujeme používat pevnou mezeru (Shift+Ctrl+mezera)
případné poznámky: velikost písma 10 (doporučujeme vkládat na konec stránky)
pro označení kapitol a podkapitol se nejčastěji používá desetinné třídění
např.
1
1.1
1.1.1
mezi číslem a textem (v názvu kapitoly) jsou 2 pevné mezery

Jazyk práce musí respektovat normu spisovné češtiny.
Přehled případných příloh bude uveden v obsahu práce.

Obrázky a grafy
Vlastní práce může navíc obsahovat obrázky a grafy. Každý obrázek a graf musí mít svůj název a být
očíslován. Mezi číslem a názvem grafu se píše pomlčka. Zvlášť se číslují grafy a zvlášť obrázky. Číslo a název
grafu se uvádí pod grafem u obrázku je číslo a název uvedeno nad.

Seznam použité literatury bude řazen abecedně v doporučené podobě.
Vzor:
BUKOVSKÁ, B. Vybraná témata z biologie. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2005.
KAMIŠ, K. Lokálové konstrukce ve struktuře věty. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2003.
LHOTOVÁ, D., SLABÝ, Z. K. Olympiáda kocoura Vavřince. Praha: Olympia, 1980.
Citace online zdrojů
Při citaci z online zdrojů je potřeba uvést kompletní URL odkaz (zkopírovaný z řádku adresa v prohlížeči) a
také datum, kdy byla citace použita.

