PRAVIDLA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ
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 , třídění 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 jaz yku
- schopnost napsat text pomocí textového programu v PC

Požadavky na absolventskou práci:
- musí být mezioborová, tj. spojovat poznatky více (2 – 3) různých předmětů
Obsah práce:
1. výtah z alespoň dvou různých informačních zdrojů (literatura, Internet,
ústní svědectví)
2. výtvarná část, není povinná (buď samostatné výtvarné dílo nebo vlastní
grafickou úpravu)
3. cizojaz yčná část (překlad úvodu – důvod výběru práce; překládáno
v hodinách AJ, popřípadě v NJ, RJ – jiné jaz yky jsou nepřípustné)
4. každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (nestačí např.
Internet, ale musí být uveden přesný odkaz na příslušnou stránku)
5. práci je třeba zpracovat na PC (výjimkou jsou část i, kde to není technicky
možné, popř. části, kde je zpracování na počítači nevýhodné – např. vlastní
výtvarná díla)

Hodnocení:
Práce bude pos uzovat komise složená z učitelů. Posuzovat je bude na základě
přečtení

práce

a

ústní

obhajoby

žáka.

Práce

vyhovující

základ ním

požadavkům budou hodnoceny 5 stupni – vynikající, velmi dobrý, dobrý,
postačující a nedostačující. Nejlepší práce budou odměněny.
Kromě tohoto hodnocení se bude k úrovni práce přihlížet při hodnocení
v některých předmětech – konkrétně ve volitelných předmětech a v cizím

jaz yce (schopnost napsat krátký text v cizím jaz yce), dále pak v předmětech,
které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu.
Neodevzdání práce může být v některém z těchto předmětů (podle zaměření
práce) důvodem k hodnocení stupněm „nedostatečný“ na úrovni čtvrtletní
písemné práce.
Kritéria při posuzování:
1. věcná správnost
2. obsah vlastních myšlenek
3. spojení více předmětů
4. využití více informačních zdrojů
5. nápaditost a originalita zpracování
6. grafická úprava
7. splnění všech povinných součástí
8. přesnost citací
9. gramatická a st ylistická úroveň

Průběh zpracování:
Žáci obdrží pokyny ke zpracování, pravidla i kritéria hodnocení. Vyberou si
určité téma a osloví vedoucího práce z řad učitelů. Na toho se mohou během
práce obracet s žádostmi o radu a pomoc. Absolventské práci se má žák
věnovat

především

v době

mimo

vyučování,

po

dohodě

s vyučujícími

v hodinách informatiky a od dubna v jednotlivých předmětech. Počítačovou
učebnu mohou žáci po dohodě využívat pro účel y své absolventské práce
v druhém pololetí také mimo svůj rozvrh.

Časový harmonogram:
Do 15. října - každý žák si vybere téma práce a o devzdá přihlášku (přihlášky
k vyzvednutí u třídních učitelů)
Říjen - duben – tvorba práce pod vedením garanta
Květen - odevzdání práce konzultantovi do konce května
Červen - ústní obhajoby a slavnostní vyhlášení výsledků

Výběr tématu práce:
Téma žáci si navrhnou téma po domluvě s vedoucím práce. Na jedno téma
se mohou přihlásit maximálně 2 žáci. Po přijetí přihlášky, kterou žák
odevzdává u zástupkyně ředitelky škol y, mu bude potvrzeno téma.

Konzultace:
Konzultační hodiny jsou dány vzájemnou dohodou zpracovatele a vedoucím
práce. Počt y a způsob konzultací není určen.

Zpracování:
1. práce bude zpracována na PC (výjimky třeba konzultovat, např. vlastní
výtvarná díla, atp.) a svázána
2. rozsah práce je minimálně 5 stran textu formátu A4 – jednostranný tisk
3. písmo st ylem Times New Roman, velikostí písma 12, proložení znaků
je možno použít rozšířené a řádkování 1.5 násobné
4. nadpis y tučným písmem velikostí 14
5. způsob číslování jednotlivých kapitol není zadán
6. jednotný vzhled bude mít obálka a úvodní strana práce – dle šablon
7. do rozsahu práce se nezahrnují přílohy, obsah práce, seznam použité
literatury a dalších zdrojů
8. v cizím jaz yce musí být zpracován text v rozsahu alespoň pěti vět
9. je třeba dodržovat pravidla publikovaná na internetu a v jednotlivých
třídách (hlídejte si především t y části, které jsou zpracovány jednotně –
obálka, úvodní a závěrečný list, způsob řazení stran a způsob číslování …)
10. práci je třeba od evzdat v jednom vyhotovení
S dalšími dotaz y se obracejte na vedoucí vašich prací, popř. na třídní učitele

Řazení stran: Poznámka: Tučně vyt ištěná část bude zpracována jednotně,
podle předem připraven é šablony na webu školy.
- obálka 1
- úvodní strana
- obsah
*** vlastní práce ***
- seznam použité literatury a použit ých zdrojů
- přílohy

