
 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA 

Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti 

a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždit informace 

k danému tématu a zpracovat je, ale umět je i prezentovat. 

Zpracováním absolventské práce by měl žák prokázat tyto schopnosti a dovednosti: 

 samostatně pracovat

 vyhledávat a zpracovávat informace

 využívat různé informační zdroje

 integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky

 komplexně zpracovat téma

 napsat vlastní text na dané téma pomocí textového programu v počítači

 vyjadřovat se kultivovaně v mateřském jazyce

 vyjadřovat se písemně v cizím jazyce

 prezentovat vlastní práci

PRŮBĚH ZADÁVÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 

Téma si žáci volí ze seznamu témat vypsaných jednotlivými učiteli (vedoucími prací), nebo si 

může žák navrhnout vlastní téma a postoupit ho ke schválení některému z vyučujících. 

K vybranému tématu bude žákovi přidělen učitel – konzultant, ten se spolu s vedoucím 

absolventské práce (AP) bude podílet na hodnocení.  

Na vedoucího AP se bude žák během jejího zpracování obracet s žádostí o konzultaci,  

o pomoc a radu. Požádat o radu však může i učitele – konzultanta.

Práci žák zpracovává v době mimo vyučování, s vedoucím práce si dohodne konzultační 

hodiny. 

Vedoucí práce průběžně kontroluje stav a kvalitu absolventské práce. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Do 20. října 2022 Stanovení témat absolventských prací žáků 

9. ročníků a vedoucích těchto prací

Do 30. listopadu 2022 Konečné zpracování témat a stanovení učitelů – 

konzultantů 

Do 28. dubna 2023 Odevzdání absolventských prací vedoucím prací 

Do 19. května 2023 Vyhodnocení prací na přiloženém formuláři, předání 

v tištěné a elektronické podobě V. Kořínkové

5.6.2023 Prezentace prací 9. A 

12.6.2023 Prezentace třídy 9. B 



POŽADAVKY NA OBSAH ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Zpracování absolventské práce je pro žáky 9. ročníku povinné. 

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

Práce by měla obsahovat: 

 vlastní úvahy, komentáře, hodnocení a závěr práce

 podle vhodnosti ke zvolenému tématu vlastní výzkum (dotazníky, rozhovory,

anketu…), měření apod.

 informace použité v absolventské práci by měly pocházet z různých informačních

zdrojů – literatura, časopisy, internet, vlastní výzkum apod.

 tyto informace žák pouze neopisuje, nekopíruje, ale sám je zpracovává (jinak se

jedná o porušení autorských práv)

 každý zdroj informací musí být přesně uveden v použité literatuře

 literatura musí být citována podle vzoru:

 Knihy: Dušková,L. – Bubeníková,L. – Caha,J. Stručná mluvnice angličtiny.

6.vyd. Praha: Academia, 1991.

 Časopisy: CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990.

Počítač pro každého. Číslo 25, ročník 2004.

 Internetové stránky: http://www.snowboarding.cz

 Ostatní: Rozhovor s Lukášem Krejčíkem.

 Pokud bude citována pasáž z literatury:

Novák uvádí: „ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.“ 1

      Tedy: citovaná věta se vloží do uvozovek a na konci se označí číslicí v horním     

      indexu odkazující na označení titulu v Seznamu literatury.        

KOMPOZICE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 Titulní strana – název školy, název práce, jméno autora, třída, jméno vedoucího

práce, školní rok odevzdání práce. Nečísluje se a nezapočítává. 

 Prohlášení autora.

 Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským

dílem, které jsem vypracoval(a) samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž 

jsem při zpracování čerpal(a), jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

http://www.snowboarding.cz/


V Nové Bystřici dne ……. Jméno autora/ky ……………….

a vlastnoruční podpis Nečísluje se, ale započítává. 

 Poděkování.

 Chtěl(a) bych poděkovat ………….. za odborné vedení, za pomoc a rady při

zpracování této práce. Nečísluje se, ale započítává. 

 Anotace.

 Tato práce s názvem …………… byla zpracována jako absolventská práce při

ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice.

Práce je zaměřena na ............... . Nečísluje se, ale započítává. 

 Obsah – použít systém členění čísly, písmeny, desetinným systémem apod.

Nečísluje se, ale započítává..

 Úvod – uvedení do problematiky, vztah žáka k tématu – začínáme číslovat stránky

(str.5).

 Vlastní práce, text členěný na kapitoly a podkapitoly, které budou stejně očíslovány

jako v obsahu. Jednotlivé kapitoly následují po sobě, nepíšeme tedy každou kapitolu

na novou stránku, jen mezi nimi děláme mezeru.

 Závěr. (nejméně na str. 11)

 Seznam literatury. Nečísluje se, ale započítává.

 Přílohy – obsahují seznam příloh, jednotlivé přílohy se číslují římskými číslicemi

a pod těmito čísly jsou uváděny v textu. Nečísluje se a nezapočítává.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Při psaní textu je nutné dodržet následující typografické požadavky: 

 Absolventskou práci zpracovat na počítači a svázat na kroužkovém vazači ve škole.

 Rozsah vlastní práce (včetně úvodu a závěru) je minimálně 7 stran textu formátu A4,

jednostranný tisk (bez příloh a obrázků).

 Záhlaví – název práce, zápatí – čísla stránek.

 Stránky se číslují arabskými číslicemi dole uprostřed.

 Styl písma Times New Roman, velikost písma 12, nadpisy - tučně, velikost 16,

podnadpisy – tučně, velikost 14.

 Řádkování je 1,5 řádku.



 Formát odstavce – odsazení zleva 0,5 – 1 cm, speciální – 1. řádek 1,25 cm.

 Vzhled stránky – okraje: horní 2,5 cm, dolní 2,5 cm, levý 3 cm, pravý 2 cm.

 Text zarovnat vlevo nebo do bloku, nadpisy centrovat na střed. Nadpisy oddělujeme

od ostatního textu mezerami, k tvorbě nadpisů doporučujeme využít stylů v textovém

editoru, výrazně to zjednoduší dosažení jednotného vzhledu a také například tvorbu

obsahu.

 Podtržení začíná s prvním znakem a končí s posledním znakem.

 V celé práci dodržujeme jednotný způsob.

 V textu budou průběžně uváděny odkazy citace na použitou literaturu a zdroje

(pořadové číslo použité literatury nebo zdroje bude uvedeno na vhodném místě

citovaného textu – horní index nebo hranaté závorky).

 Obrázky a grafické doplňky absolventské práce musí být jasné a srozumitelné, v dobré

kvalitě, nesmí zabírat moc místa v textu (to znamená, že je žák nebude zbytečně

zvětšovat, protože si tím stejně nezkrátí rozsah textové práce a za porušení tohoto

pravidla mu budou odebrány body).

 Při psaní textu se musí dodržovat všechny typografické zásady. Mezery se píší před

levou a za pravou závorkou, za tečkou, za dvojtečkou, za čárkou, tečkou, otazníkem,

vykřičníkem a středníkem, a naopak se nepíší před čárkou, tečkou, otazníkem,

vykřičníkem a středníkem, za levou a před pravou závorkou. Pro odlišení a zvýraznění

textu lze použít různé druhy písma – kurzívu, tučné, podtržené.

 Absolventskou práci je třeba odevzdat v elektronické verzi na CD/DVD a v listinné

podobě. K obhajobě je možno zpracovat prezentaci na CD v Power Point a použít ji

jako podporu obhajoby. Před odevzdáním provést kontrolu CD nebo DVD

antivirovým programem, neposílat e-mailem.

ZPŮSOB HODNOCENÍ 

Absolventskou práci posuzuje vedoucí práce a učitel – konzultant stanovený hlavní vedoucí 

AP (podle možností učitel podobné aprobace). Ti navrhují bodové hodnocení práce 

v jednotlivých kritériích. Poté práci obdrží hlavní vedoucí AP, provede kontrolu a případně 

úpravu bodového ohodnocení. To pak konzultuje s vedoucími učiteli jednotlivých prací.  

Hodnotí se v rozmezí 1 – 10 bodů podle těchto kritérií na připravený formulář: 

 Formální zpracování práce.

 Stylistická a jazyková úroveň práce.

 Estetická úroveň práce.

 Obsahová úroveň práce.



 Význam práce.

 Celková úroveň práce.

 Prezentace.

 Celkem.

Na základě počtu bodů a stanoveného rozmezí lze dosáhnout této úrovně: 

 Vynikající úroveň – 70 – 63 bodů (100% - 90%)

 Velmi dobrá úroveň – 62 – 53 bodů (89% - 75%)

 Vyhovující úroveň – 52 – 39 bodů (74% - 55%)

 Akceptovatelná úroveň – 38 – 14 bodů (54% - 25%)

 Neakceptovatelná úroveň – 13 – 0 bodů (24% - 0%)

PRŮBĚH OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 

 Představení absolventské práce žákem prostřednictvím prezentace (volba tématu a

důvod volby, zpracování, stručné přiblížení obsahu a významu práce).

 Doplňující otázky vedoucího práce, konzultanta a členů komise.

 Komise při obhajobě absolventských prací je složená z učitelů. Členové komise

hodnotí na základě seznámení se s absolventskou prací a také podle její prezentace

předvedené žákem.

 S hodnocením prací budou žáci seznámeni po poradě členů komise.

 Žáci obdrží certifikát o zpracování a obhajobě absolventské práce.




