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, je možné počet žáků navýšit.
Každé téma má stanoveného 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.
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.
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
velmi dobrý
dobrý
postačující
nevyhovující

(1)
(2)
(3)
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Celkové posouzení bude vycházet z předložené práce (hodnocení písemné části), ústní obhajoby
žáka a prezentace v PowerPointu.
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. 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

