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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  jazyku 

- 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. cizojazyčná  část   (překlad   úvodu  –   důvod  výběru  práce;  překládáno  

v hodinách  AJ, popřípadě  v NJ, RJ – jiné jazyky 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 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 – 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  v Informatice a v cizím  jazyce (schopnost 

napsat krátký text v cizím  jazyce),  dále  pak  v předmětech,  které  jsou stěžejní 

vzhledem k zvolenému  tématu.  

Neodevzdání  práce bude  v Informatice  a v předmětech  (podle  zaměření  práce) 

důvodem  k hodnocení  stupněm  „nedostatečný“  na úrovni  čtvrtletní  písemné práce. 

Při hodnocení  práce je možné oddělené hodnotit formální  
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stránku zpracování (z hlediska Informatiky) a obsahovou stránku (z hlediska 

předmětu  podle zaměření  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 stylistická  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. 

V 1.  pololetí žáci začnou v hodinách informatiky pracovat na  svých pracích,  řešit  

budou převážně formální  stránku  práce,  jejíž  hodnocení bude součástí  pololetní  

klasifikace z Informatiky a v předmětech,  které  jsou  stěžejní  vzhledem ke 

zvolenému  tématu práce.  

Ve 2. pololetí se žák bude věnovat tvorbě prezentace k absolventské práci. 

Závěrečné hodnocení práce se promítne do hodnocení  z Informatiky a předmětu,  

do kterého  dané téma spadá  

Počítačovou  učebnu  mohou žáci po dohodě využívat  pro účely své  absolventské  

práce také mimo svůj rozvrh. 

 
Časový harmonogram: 

Ve školním  roce 2022/2023 pro žáky letošního  9 . ročníku  

Do 6. 1.  - obdrží učitel Informatiky a vedoucí práce hotovou absolventskou 

práci.  

Absolventská práce bude ohodnocena do 20. 1. ,  aby známka byla započítána do 

prvního pololetí.  

Do 31. 3.  obdrží učitel Informatiky a vedoucí práce hotovou  prezentaci k AP.  

 

Ve školním roce 2022/2023 pro žáky letošního  8 . ročníku  

Do 1.  6.  každý  žák  si  vybere  téma  práce  a odevzdá  přihlášku  (přihlášky  

k vyzvednutí  u třídních  učitelů) 

 
 Září - prosinec– tvorba práce pod vedením garanta a učitele ICT 

Leden – odevzdání  kompletní  práce konzultantovi  v elektronické  podobě 

vyučujícímu  Informatiky a  v e d o u c í m u  k o n z u l t a n t o v i  A P . 

Duben – hotovou prezentaci odevzdat v elektronické podobě  konzultantovi 

a vyučujícímu  Informatiky 

 Červen  - ústní  obhajoby a slavnostní  vyhlášení  výsledků  
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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 školy,  mu bude potvrzeno téma.  

 
Konzultace: 

Konzultační hodiny jsou dány vzájemnou dohodou zpracovatele a vedoucím  práce 

–  min. 1 konzultace.  

 
Zpracování: 

1. práce bude zpracována  na PC (výjimky třeba konzultovat,  např. vlastní  

výtvarná díla, atp.) 

2. rozsah práce je minimálně  5 stran textu formátu  A4 

3. písmo stylem Times New Roman, velikostí  písma 12, proložení  znaků je 

možno použít rozšířené  a řádkování 1.5 násobné,  použití Stylů  

4. nadpisy tučným  písmem  velikostí  14, použití  Stylů  

5. vygenerovaný obsah 

6. použití  - Konce stránek,  Konce oddílů,  pevné spojování  

7. zarovnání  textu do bloku 

8. vkládání  obrázků  

9. číslování  stránek  – stránka číslo 1 je Úvod  

10. způsob číslování  jednotlivých  kapitol není zadán  

11. jednotný vzhled bude mít obálka a úvodní strana práce – vazba (přední  a 

zadní  desky), šablony budou k dispozici na internetu,  ve škole  

12. do rozsahu práce se nezahrnují  přílohy,  obsah práce, seznam použité  

literatury a dalších  zdrojů  

13. v cizím jazyce musí být zpracován  text v rozsahu alespoň  pěti vět  

14. je třeba dodržovat  pravidla publikovaná  na internetu  a v jednotlivých  třídách  

(hlídejte si především ty části, které  jsou  zpracovány  jednotně  – obálka,  úvodní 

a závěrečný list, způsob řazení stran a způsob číslování  …)  

15. práci  je třeba odevzdat elektronicky vedoucímu  absolventské  práce a 

vyučujícímu   Informatiky. 

 
S dalšími  dotazy se obracejte na vedoucí  vašich  prací,  učitele  Informatiky 

popř. na třídní učitele .  

 

Řazení stran: 

- obálka 1 

- čestné prohlášení  

- obsah 

- Úvod (první číslovaná  stránka,  str. č. 1) 

*** vlastní  práce *** 

- seznam použité literatury a použitých  zdrojů  

- přílohy  
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Poznámka: Tučně vytištěné části budou zpracovány jednotně,  podle předem  

připravených  šablon  na webu školy 

 
Požadavky na prezentaci 

1) rozsah prezentace 5 – 10 snímků 

2) úvodní snímek – název absolventské  práce, školní rok, jméno a příjmení,  

třída  

3) použití  Předlohy snímků  

4) velikost písma minimálně  18 

5) použití  Poznámek  

6) použití  jednoho typu přechodu  snímku  

7) Použití obrázků v prezentaci  

8) na jednom snímku použití  2 animací  

9) poslední  snímek – shrnutí,  poděkování  

10)  Zdroje nepsat  

 

Hodnocení AP – vedoucí práce 

 
Vedoucí práce se zaměřuje ve svém hodnocení na obsahovou stránku, na vlastní text  

žáka. Nehodnotí typografickou úpravu, které je hodnocena v předmětu IT.  

Při jednotlivých konzultacích žáka samozřejmě může na typografickou úpravu 

upozornit, stejné tak na gramatické chyby.  

 

Struktura práce - práce má všechny náležitosti - titulní stránku, úvod, hlavní část,  

závěr, zdroje. Dále je strukturovaná v kapitolách a odstavcích.  

Konzultace - počet konzultací je stanoven na minimálně 1 (osobní schůzka, nebo  

formou online. 

Kvalita písemného projevu  - do kvality písemného projevu lze zahrnout práci s 

textem, množství gramatických chyb.  

Dodržení tématu AP - zvolené téma je obsaženo v celé  práci a nemění se předmět 

tématu.  

Vlastní text - množství vlastního textu (ne pouze okopírované texty z internetu)  

Počet zdrojů – knižní, nebo ústní svědectví  min. 1, internetové min. 5  


