POŽADAVKY NA ABSOLVENTSKOU PRÁCI
 žák zpracovává práci samostatně
 stanovený obsah práce
• titulní strana (viz šablona)
• prohlášení a samostatném zpracování práce (viz šablona)
• obsah
• samostatná práce – minimálně 5 stran
úvod (popis tématu, proč si žák téma vybral, kdo mu pomáhal, čeho chce dosáhnout)
vlastní práce (členěná do kapitol, vlastní úvahy, podložené hodnotící soudy)
závěr (vlastní zhodnocení, přínos práce)
resumé v anglickém jazyce
seznam zdrojů
přílohy
 technické parametry:
• písemná podoba absolventské práce (též v elektronické podobě)
- počet stran: 5 + přílohy formátu A4, jednostranný tisk (obsah práce a seznam zdrojů se
nezapočítávají do obsahové náplně práce)
- přílohy (obrázky, grafy, fotografie apod.) je možné vkládat přímo do textu, event. je
možné umístit je do přílohy
- jednotný vzhled obálky práce (viz šablona)
- písmo: Times New Roman 12
- řádkování: 1,5
- mezery mezi odstavci: 2
- odražení prvního řádku odstavce
- typ písma v nadpisech: u všech kapitol jsou stejné, totéž platí i pro kapitoly, např.

1. Třeboňsko
-

-

2. Historie

1.1 Vodstvo
2.1 Rožmberkové
číslování stran
řazení stran: obálka, obsah, úvod, samotný text práce, závěr, resumé v anglickém
jazyce, seznam zdrojů, přílohy
vytvoření obsahu - model:
1. xxxxx…………………………………1
2. xxxxx…………………………………2
2.1 xxxx………………………………3
2.2 xxxx………………………………4
2.3 xxxx……..………………………..4
2.3.1 xxxx...………………………4
2.3.2 xxxx...………………………5
3. xxxxx…………………………………5
4. xxxxx…………………………………7
okraje: pravý 2 cm, levý 3,5 cm, horní 2,5 cm, dolní dle rozvržení stránky (viz počet
řádků na stránku)
počet řádků na stránku: minimálně 32
vazba práce: rychlovazač nebo kroužková vazba

 žák splní požadavky na čerpání a zpracování informací z předepsaného počtu zdrojů při
dodržení pravidel ochrany autorských práv - pravidel citací a uvedení informační zdrojů, ze
kterých bylo čerpáno:

•

absolventská práce obsahuje informace z alespoň tří různých informačních zdrojů
(literatura, odborné časopisy, internet, ústní svědectví, vlastní pozorování – ankety,
výzkumy, …)

•

žák dodržuje pravidla citací:
- přímá citace: opíšeme přesné znění textu (autor, rok, strana), např: Výchovně
vzdělávací proces může probíhat různými způsoby (Nováková M., 2006, s. 56).
- nepřímá citace: vlastními slovy popisujeme přečtený text (autor, rok), Význam takové
péče je zřejmý (Nováková, M., 2006). nebo Dle Novákové (2006) je význam takové
péče zřejmý.

•

absolventská práce obsahuje seznam informačních zdrojů v této podobě, např.:
Knihy
NOVÁKOVÁ, Marie. Strategie ve vzdělávání. Praha: Albatros, 2006.
Časopisy:
KAMARÝTOVÁ, F. Vzdělávání (název článku). In Epocha (název časopisu), 2001, únor
Internet:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-program-2007
event. další

 žák zpracovává téma z různých úhlů pohledu (mezioborově, historicky, apod.), zvl. hledá
souvislosti mezi jednotlivými poznatky a jevy, provádí shrnutí, event. zobecnění
 součástí žákovy práce jsou vlastní úvahy, vlastní komentáře, hodnotící soudy apod., např.:
• úvodní zamyšlení nad výběrem tématu
• komentáře k výsledkům srovnávání získaných poznatků
• komentáře a hodnocení výsledků vlastních pozorování, anket apod.
• závěrečné shrnutí
 absolventská práce je zpracována a přednesena ve spisovné normě vyučovacího (českého)
jazyka školy, při ústní prezentaci žák dodržuje pravidla kultivovaného projevu
 součástí absolventské práce je stručné resumé v anglickém (německém) jazyce, obsahující
název, téma a stručné shrnutí obsahu práce, volitelně žák takto pojaté resumé prezentuje též
v ústní podobě
 odevzdání absolventské práce
• písemnou podobu práce je třeba odevzdat ve dvojím vyhotovení (jedno uzůstává po
obhajobě škole, druhé zůstává žákovi)
• elektronickou podobu práce i její power pointové prezentace předá žák ředitelce školy
 obhajoba absolventské práce
• představení práce žákem prostřednictvím prezentace
• power pointová prezentace
- použít minimálně 7 snímků
- využít v maximální možné míře obrázky
- minimum textu – stačí pouze body, které povedou slovní obhajobu žáka
POKYNY A VZORY pro zpracování absolventské práce lze nalézt na webu školy v sekci
PRO ŽÁKY.

