
Absolventské práce 9. ročníku – pravidla pro tvorbu a průběh 

obhajob, kritéria hodnocení 
Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který 

končí základní vzdělávání. Její vypracování a odevzdání stanovuje školní vzdělávací program jako povinnou 

součást práce žáka 9. ročníku.  

 

Žák by měl vypracováním prokázat tyto schopnosti a dovednosti: 

- schopnost kultivovaného vyjadřování v mateřském jazyce 

- schopnost dlouhodobější samostatné práce 

- schopnost vyhledávání a zpracování informací 

- schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma 

- schopnost grafické úpravy textu 

- schopnost napsat a zpracovat text na počítači (text, tabulky, grafy, tvorba prezentace) 

- event. schopnost vyjádření v cizím jazyce 

 

Průběh zpracování: 

Na konci I. pololetí školního roku obdrží žáci pokyny ke zpracování a přihlášky k práci, 

pravidla i kritéria hodnocení. Zvolí si vlastní téma dle svých zájmů a vedoucího práce z řad 

učitelů I. i II. stupně.  

Na vedoucího práce se mohou žáci obracet s žádostmi o radu a pomoc, s ním konzultují svou 

činnost.  Absolventské práci se má žák věnovat především v době mimo vyučování.  

V rámci hodin výpočetní techniky bude vyhrazen časový prostor pro práci s počítačem – 

grafická úprava textu, vyhledávání na Internetu apod. V rámci hodin českého jazyka se žáci 

seznámí s návody k vyhledávání informací, se správným zápisem citací použité literatury. 

 

Časový harmonogram: 

únor – výběr tématu práce a vedoucího práce, vyplnění a odevzdání přihlášky k absolventské 

práci  

únor až duben – tvorba práce pod vedením vedoucího práce 

květen - odevzdání práce Mgr. J. Mandíkové 

červen - ústní obhajoby absolventských prací, slavnostní vyhlášení výsledků 

 

Výběr tématu práce: 

- téma si žáci volí především podle okruhu své zájmové činnosti, předloží téma ke schválení 

vedení školy 

- shodné téma si mohou současně zvolit nejvýše dva žáci souběžně 

 

Požadavky na absolventskou práci: 

- je třeba dodržet předem daná pravidla (použití šablon, požadavky na grafické zpracování 

atd.) uvedená v tomto odstavci a v dalším textu 

- měla by obsahovat vlastní úvahu, vlastní komentáře, hodnotící soudy atd. 

- měla by obsahovat informace alespoň ze  dvou různých informačních zdrojů (literatura, 

odborné časopisy, internet, ústní svědectví atd.) – nestačí použít pouze internet!!! 

- každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (nestačí např. internet, ale musí být 

uveden přesný odkaz na příslušnou stránku) 

- práci je třeba zpracovat na počítači (výjimkou jsou části, kde to není technicky možné, např. 

vlastní výtvarná díla) 

- může obsahovat cizojazyčnou část (např. krátký komentář, popř. překlad některé z kapitol) 

 

 



Pokyny pro zpracování:  

(Veškeré dokumenty jsou k dispozici na www stránkách školy.) 

- práci je třeba zpracovat na počítači (výjimky je třeba konzultovat s vedoucím práce) a 

odevzdat ve vazbě - kroužková vazba je k dispozici v kanceláři školy 

- doporučený rozsah práce je min. 6 stran textu formátu A4 – jednostranný tisk 

- do rozsahu práce se nezahrnují desky – tj. první (titulní) a poslední list, obsah práce, seznam 

použité literatury a dalších zdrojů a přílohy 

- nutno dodržet jednotný vzhled u obálky a vazby práce, šablony jsou k dispozici na 

internetu a na školní počítačové síti 

 

Řazení stran: 

- obálka 1 – dle šablony 

- obsah 

- vlastní práce – min. 6 stran 

- seznam použité literatury a použitých zdrojů 

- přílohy (č. 1,  č. 2…) 

- přihláška – tiskopis 

- obálka 2 – dle šablony 

 

- práci je třeba odevzdat ve dvojím vyhotovení (jedno vyhotovení zůstává škole, druhé 

zůstává žákovi), případně též v elektronické podobě na CD (prezentace) 

- práci je třeba napsat ve formátu Times New Roman, velikost písma 12, pro nadpisy 

jednotlivých kapitol je možné použít velikost 14, řádkování 1,5, zarovnání do bloku  

- případný text v cizím jazyce musí být zpracován text v rozsahu poloviny strany A4 

- případná fotodokumentace bude zařazena do příloh, fotografie budou označeny  

- s dalšími dotazy se žáci obracejí na vedoucího práce, popř. na třídního učitele a zřš, s nimi 

také konzultují případné změny vzhledem k stanoveným pravidlům 

 

 

Hodnocení: 

Práci posuzuje komise složená z učitelů. Hodnocení se provádí na základě přečtení práce a 

ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny čtyřmi 

stupni (vynikající, velmi dobrý, dostačující). Hodnocení práce bude započítáno do ČJ s váhou 

X. Neodevzdání práce může být důvodem k hodnocení stupněm „nedostatečný“ na úrovni 

pololetní slohové práce. 

 

Kromě tohoto hodnocení se k úrovni práce může přihlížet při pololetním hodnocení 

v některých předmětech – v těch, které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu, např. Z, 

Př, D ... 

 

Kritéria při posuzování: 

- věcná správnost, gramatická a stylistická úroveň 

- obsah vlastních myšlenek, originalita zpracování 

- využití více informačních zdrojů a přesnost citací 

- grafická úprava 

- splnění všech povinných součástí práce 

- vystupování žáka při obhajobě – kultivovanost, úroveň projevu atd. 

 

Konzultace:  Konzultační hodiny jsou dány vzájemnou dohodou žáka a vedoucího práce. 


