
 

Absolventské práce 

 
K profilu absolventa patří: 

1. Schopnost zorientovat se v množství informací a dojít k samostatným závěrům. 

2. Vyhledávat tyto informace z různých oborů, spojovat je a zasazovat do souvislostí. 

3. Využívat správně mateřský jazyk, plynule a kultivovaně komunikovat, argumentovat a 

obhájit svůj názor, prokázat stylistickou obratnost a znalost slohových útvarů – výkladu a 

proslovu. 

4. Prokázat základy užití informačních a komunikačních technologií. 

 

Požadavky na absolventskou práci: 

1. Žák vypracuje text na zvolené téma, týkající se vybraného předmětu. 

2. K textu může vytvořit video, audio nahrávku, výrobek… 

3. Připraví prezentaci práce v PowerPointu, ve které bude obsah obhajoby. 

4. Obhájí svoji práci před komisí složenou z vedení školy, vedoucího komise a učitele – 

konzultanta. 

 

Průběh zadávání absolventských prací a jejich zpracování  

Žáci obdrží pokyny pro zpracování a přehled nabízených témat.  

Téma si žáci volí ze seznamu témat připraveného vyučujícími, nebo mohou navrhnout ke 

schválení některému z vyučujících své vlastní téma.  

Téma ze seznamu si může zvolit pouze jeden žák z ročníku, pokud je téma natolik široké, že jej 

lze zpracovat z více úhlů pohledu, lze počet žáků rozšířit.  

Každé téma má stanoveno vedoucího práce z řad vyučujících, na kterého se budou žáci obracet 

průběžně během zpracování absolventské práce s žádostí o radu a pomoc a u kterého absolvují 

minimálně čtyři povinné konzultace. 

 Přípravě na zpracování absolventské práce bude věnován čas v hodinách českého jazyka, 

cvičení z českého jazyka a výpočetní techniky. 

 Vlastnímu zpracování absolventské práce se budou žáci věnovat především v době mimo 

vyučování. Mohou přitom využívat počítačové učebny a fondu školní knihovny. 

 

 

 

 

 



 

 

Jak postupovat při tvorbě absolventské práce: 

Vybrat vhodné téma. 

Stanovit cíl práce, její myšlenky. 

Shromáždit literaturu, materiály, informace, podklady pro přílohy. 

Pořídit si výpisky, výtahy – vždy si uvádět k textům zdroje. 

Odlišit podstatné a nepodstatné informace. 

Odlišit informace převzaté (doložit zdroje) a vlastní myšlenky a závěry. 

Zpracovat koncept.  

Zpracovat čistopis. 

Vytisknout a svázat práci kroužkovou vazbou, opatřit fólií. 

Připravit prezentaci v PowerPointu. 

Připravit ústní obhajobu. 

Průběžně konzultovat s vedoucím práce, s učiteli českého jazyka a informatiky. 

I. PÍSEMNÁ ČÁST PRÁCE – TEXT: 

Povinné části práce:  

1. Titulní strana 

2. Čestné prohlášení 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem předkládanou absolventskou práci vypracoval/a sám/sama pod vedením 

vedoucího práce a za použití v ní uvedených zdrojů a literatury.  

                                                                                                      ………………………………………….. 

        podpis  

3. Obsah 

 

 



 

 

4. Úvod (proč jsem si práci vybral, co mě zaujalo na tématu, úvod do problematiky). 

5. Vlastní zpracování textu s využitím alespoň dvou informačních zdrojů (povinně 1 kniha, 

dále časopis, internet, ústní svědectví…) 

6. Závěr, vlastní hodnocení – zda byl naplněn cíl práce, hlavní závěry, ke kterým autor 

dospěl. 

7. Použitá literatura, internetové zdroje - každý zdroj informací musí být co nejpřesněji 

citován (odkaz na příslušný titul a internetový zdroj), abecední řazení. 

8. Přílohy  

(mapy, tabulky, grafy, schémata, obrázky, plánky, fotografie, seznamy, úplná znění textů 

dokumentů ...) 

Stylistika a jazyková stránka textu: 

1. Odborný funkční styl. 

2. Slohový postup výkladový, popisný, méně úvahový - zvl. úvod a závěr. 

3. Slohový útvar – výklad. 

4. Jazykové prostředky pouze spisovné, neutrální a citově nezabarvená pojmenování. 

5. Užití termínů (slova jednoznačná, dají se vyjádřit definicí, často cizího původu) a 

terminologických sousloví. 

6. Složitější větná stavba. 

7. Kompozice odborného textu je promyšlená, obsah vystavěn logicky, jasně, jednoznačně 

a přehledně, text pro lepší orientaci srozumitelně členěn. 

8. Gramatická správnost a bezchybný pravopis (Pravidla českého pravopisu) 

 

Psaní textu 

Struktura a věcná úprava  

– členění textu na kapitoly (uceleně pojednává o jednom předmětu), 

podkapitoly, odstavce (rozvíjí jednu myšlenku);  

– faktografická správnost, srozumitelnost, výstižnost, přesnost, plynulost, 

přiměřená stručnost, nevynechat důležité věci. 

Rozsah a technické parametry práce: 

 stránky se číslují kromě titulní strany od začátku 

 5 – 10 stránek formátu A4 na PC včetně úvodu a závěru (přílohy nejsou součástí 

číslovaného textu a do celkového rozsahu se nepočítají)  

 okraje stránek v celé práci jsou nastaveny – nahoře 2 cm, dole 2 cm, vlevo 3 cm 

(kroužková vazba), vpravo 2 cm 

 

 



 

 

 typ písma Times New Roman 

 nadpisy bezpatkovým písmem 

 velikost písma 12 

 názvy kapitol – velikost písma 18 - 20, názvy podkapitol 14 - 16  tučné písmo, 

zarovnané vlevo, kapitoly číslovány  

  poznámky velikost písma 10 pod textem, citace v uvozovkách, www adresy 

podtržené (www.citace.com) 

 mezi odstavce nevkládat mezeru     

 řádkování 1,5  

 první řádek v odstavci odsazen (1,25) 

 přílohy  - obrázky, fotografie, mapy…(vždy uvést pod každý obrázek zdroj!!) 

 textový editor Word, tabulky v Excelu 

 ústní obhajoba práce formou prezentace v PowerPointu (stručný obsah kapitol, 

hlavní myšlenky, které si autor přeje zdůraznit při obhajobě) 

 rozsah prezentace (počet použitých snímků) je 10 – 15  

 práce se odevzdá ve 2 originálech v kroužkové vazbě, s fólií na začátku a na konci 

práce 

 

CITACE 

Jak správně citovat 

• citát (angl. citation, quotation)  

    = převzatá část textu 

• citovat (angl. cite)  

• bibliografická citace (angl. reference)  

• odkaz (angl. reference, link) 

• seznam bibliografických citací (odkazů na použitou literaturu)    

Plagiátorství  

• Přisvojení si cizích myšlenek, nekorektní napodobování uměleckého, literárního, 

vědeckého díla 

• Správné způsoby převzetí myšlenek: 

Doslovná citace textu v uvozovkách s doplněným bibliografickým údajem 

(příklad 1). 

Parafráze (přepracování vlastními slovy) původního textu bez uvozovek s 

doplněným bibliografickým údajem (příklad 2). 

Kombinace citace i parafráze s doplněným bibliografickým údajem (příklad 

3). 

 



 

 

 

Pravidla bibliografické citace 

Pokud budu z literatury citovat pasáž: 

1) Novák uvádí: „ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.“ 
1 

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

odkazující na zdroj uvedený pod čarou pod textem na uvedené straně. 

2) Novák uvádí, že tato teorie již je překonána.
1 

3) Novák uvádí, že tato teorie „již je překonána.“
1+ 

 

Tištěná kniha 

• PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název 

nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. 

• KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : 

Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. 

Část tištěné knihy: 

GALÍK, Josef, et al. Panorama české literatury. 1. oprav. a dopl. vyd. Olomouc : Rubico, 

1999. 12, Literatura po roce 1969, s. 395-524.  

Časopis: 

• Název. Místo vydání : Název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (od-do). 

Standardní číslo (ISSN).  

• CHIP : magazín informačních technologií. č. 12 (prosinec 1999). Praha : Vogel, 1999. 

Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684. 

Článek v časopisu: 

• PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku. Název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, 

strany od-do.  

• SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11 

(listopad 1999), s. 54-55. 

 



 

 

Internetové zdroje: 

• PŘÍJMENÍ, Jméno autora (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [ online ]. 

Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne].<URL adresa>.  

• Národní knihovna ČR [online]. c2000, poslední revize 20.12.2002 [cit.2002-12-21]. 

Dostupné z www: http://www.nkp.cz 

II. Obhajoba 

Žák představí a obhájí v čase 5 – 7 minut svoji práci s využitím audiovizuální techniky, 

výrobků, modelů. 

Není možné obhajobu číst, s sebou pouze osnovu. 

Členové komise mohou klást doplňující otázky. 

 

III. Hodnocení absolventské práce  

Hodnocení absolventské práce 

Vypracování a odevzdání AP je povinná součást výuky v 9. ročníku. 

Neodevzdání práce je důvod k započítání stupně nedostatečný do klasifikace v jednotlivých 

předmětech (český jazyk, informatika, profilový předmět), má váhu pololetní písemné práce. 

AP se zahrnuje do hodnocení prospěchu v příslušném předmětu (ovlivňuje známku ve druhém 

pololetí). 

Je to dlouhodobá práce, krátkodobá nemoc žáka neomlouvá, je nutné dodržet termíny odevzdání. 

V případě absence žáka při obhajobách je žák povinen se řádně omluvit a splnit práci v náhradním 

termínu. 

Vedoucí příslušné AP hodnotí v písemném závěrečném hodnocení celkový přístup žáka v průběhu 

tvorby práce, snahu respektovat připomínky vedoucího a zúčastňovat se pravidelně konzultací. 

Nesplnění těchto kritérií může vést ke snížení bodů v celkovém hodnocení AP. 

Nedodržení termínu odevzdání práce bude posuzováno jako závažné porušení pravidel a práce 

nemůže být hodnocena jako vynikající. 

Práce odpovídající základním požadavkům budou hodnoceny pěti stupni:  

 vynikající  (1) 

 velmi dobrý  (2) 

 dobrý   (3) 

 postačující   (4)  

 nevyhovující  (5) 

 

Celkové posouzení bude vycházet z předložené práce (hodnocení písemné části), ústní 

obhajoby žáka a prezentace v PowerPointu. 

 

 

http://www.nkp.cz/


 

 

 Kritéria pro hodnocení: 

1. Dodržení termínu odevzdání a kompletnost práce. 

2. Dodržení požadavků na práci dle zadání. 

3. Grafická úprava.  

4. Gramatická a stylistická úroveň.  

5. Splnění všech povinných součástí práce.  

6. Využití různých informačních zdrojů. 

7. Věcná správnost. 

8. Podíl vlastního přínosu, nápaditost a originalita!!! 

9. Celoroční aktivní přístup k tvorbě práce, respektování připomínek vedoucího AP. 

10. Vystupování žáka při obhajobě  -                 

 úroveň prezentace – věcnost, přehlednost, vystižení hlavní myšlenky 

 formální úroveň zpracování prezentace 

 účelné využití techniky 

 úroveň vystupování 

 přesnost, kultivovanost a správnost vyjadřování 

 schopnost zaujmout, nápaditost prezentace  

 úroveň argumentace  

 schopnost rychle a správně reagovat na dotazy 

 dodržení časového limitu prezentace 

 

 

 

 


