POŽADAVKY NA ABSOLVENTSKOU PRÁCI






žák musí ve své absolventské práci prokázat schopnosti, které získal během základní
školní docházky
uvědomění si mezipředmětových vztahů, dokázat propojit poznatky z více oborů
k textu může také vzniknout video, audio nahrávka či výrobek
prezentace v PowerPointu - ústní obhajoba
na webových stránkách školy naleznete naformátovanou šablonu pro tvorbu
absolventské práce a Manuál pro tvorbu absolventské práce

Rozsah práce: 4 – 10 stran formátu A4 na PC (úvodní listy se nepočítají)
Povinný obsah:
1) Titulní strana – musí být zhotovena podle šablony
2) Anotace – krátký popis práce (o čem to je)
3) Obsah – odkazy na stránky kapitol
4) Úvod – úvod do problematiky tématu
5) Vlastní práce – text rozdělený do kapitol
6) Závěr – shrnutí, vlastní hodnocení
7) Použitá literatura a zdroje – každý zdroj informací musí být přesně citován,
používejte web: https://www.citace.com/
8) Přílohy – není povinné
Obhajoba absolventské práce:
Povinnou částí absolventské práce je prezentace v PowerPointu (nejde o převedení práce do
PowerPointu (PDF) ).
1) Prezentace by měla obsahovat hlavní myšlenky práce.
2) Rozsah prezentace by neměl výrazně překročit počet stránek práce.
3) Důležité je i grafické zpracování prezentace.
4) Na závěr budou kladeny doplňující otázky členů komise.
Hodnocení celé absolventské práce:
1) Obhajobu práce bude posuzovat komise – vedení školy, konzultant práce, třídní učitel.
2) Práce budou hodnoceny pěti stupni:
vynikající, velmi dobrý, dobrý, vyhovující, nevyhovující
3) Kritéria hodnocení:
- dodržení zvoleného tématu
- splnění požadavků zadání
- věcná i jazyková správnost
- gramatická a stylistická úroveň
- využití více informačních zdrojů
- dovednost zpracování práce na PC
- kultivovaný mluvený projev

ČASOVÝ HARMONOGRAM A ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ PRACÍ
15. 11. budou zveřejněna témata absolventských prací pro daný školní rok.
Každý učitel vypíše nejvýše pět prací. Žák si vybere téma práce a domluví se s daným
učitelem o její konečné podobě. Záleží tedy na rychlosti rozhodování o volbě tématu.
Do 15. 12. 2017 si žák vybere téma a odevzdá přihlášku třídnímu učiteli.
Do 31. 1. 2018 je povinná alespoň jedna konzultace s vedoucím učitelem nad osnovou práce.
Následují průběžné individuální konzultace s vedoucím práce.
Do 2. května 2018 předá vedoucímu učiteli na flash disku práci ve Wordu a prezentaci
v PowerPointu k posouzení a připomínkám.
Do 24. května 2018 odevzdá vedoucímu učiteli hotovou práci v tištěné podobě v domluvené
vazbě, v elektronické podobě ve Wordu a prezentaci v PowerPointu.
Termín ústních obhajob:

7. a 12. června 2018

