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Závěrečné práce - pokyny pro žáky
Závěrečná práce je jednou z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci
školní docházky. Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. ročníku.
1. Schopnosti a dovednosti, které by měl žák závěrečnou prací prokázat:
 dlouhodobá samostatná nebo týmová práce;
 vyhledávání a zpracování informací;
 integrování učiva více předmětů, nacházení souvislostí mezi jevy a poznatky;
 vlastní úvaha na dané téma;
 grafické nebo výtvarné zpracování tématu;
 schopnost vyjadřování a komunikace v cizím jazyce;
 zpracování textu pomocí textového programu v počítači.
2. Požadavky na závěrečnou práci:
 rozsah minimálně 10 stran;
 vlastní úvaha;
 výtah z alespoň tří informačních zdrojů (literatura, internet atd.);
 práce v psané podobě na počítači;
 tisknout jednostranně.
3. Formální úprava práce:
 styl písma – Times New Roman/Calibri
 velikost písma v textu – 12
 nadpisy – maximální velikost 16
 řádkování 1,5
 zarovnání do bloku
 číslování stránek dole uprostřed
4. Časový harmonogram:
 do 30. září proběhne první konzultace s vybraným učitelem
 do 31. října první verze prací
 do 17. prosince finální verze práce schválená vedoucím v elektronické podobě poslat
M. Svobodové zpkotlarska@gmail.com (pokud ne, bude klasifikace z příslušného
předmětu N již v pololetí)
 do 28. února možnost odevzdat závěrečnou práci pro ty, kteří měli v pololetí N
(poslat M. Svobodové zpkotlarska@gmail.com)
 do 31. května vytvořit prezentaci (délka kolem 5 minut) a schválenou vedoucím
poslat elektronicky (zpkotlarska@gmail.com)
 červen 2022 obhajoby

5. Obhajoba:
 obhajoba by měla trvat 5 - 10 minut (ne míň ani víc), nejdříve prezentace, potom
dotazy z komise a oznámení výsledku
 složení komise: ředitel školy nebo zástupce ředitele, vedoucí učitel a přísedící
 známka se započítá do příslušného předmětu, pokud se žák nedostaví a bude řádně
omluven dopředu, stanoví se náhradní termín, pokud se neomluví, dostane N
6. Kritéria hodnocení:
 způsob prezentace;
 věcná správnost;
 obsah vlastních myšlenek;
 spojení více informačních zdrojů;
 nápaditost a originalita zpracování;
 grafická úprava;
 přesnost citací;
 gramatická a stylistická úroveň.
7. Obsah
Závěrečná práce musí obsahovat následující náležitosti:
 úvodní strana: název školy, název práce, vedoucí práce, autor, kde a kdy (viz vzor)
 druhá strana – čestné prohlášení (viz vzor)
 obsah
 úvod – proč jsem si téma vybral/a, moje očekávání, členění kapitol, …
 samotný text práce, členěný do kapitol
 závěr – co mi práce přinesla, co jsem se dozvěděl/a, vlastní názory, výsledky, k nimž
žák dospěl…
 použitá literatura (minimálně 2 knihy) – správně citovaná:
ČAPKA, F.: Slovník českých a světových dějin. Brno 1998.
Autor (velkými písmeny): Název knihy. Místo vydání a rok vydání.
citace internetových zdrojů
8. Odevzdání práce
 každý žák odevzdá svoji práci v elektronické podobě (odesláním na mail
zpkotlarska@gmail.com).

