
Informace o závěrečné práci 9. ročníku 

A) Etapy a průběh : 

1) Žák si vybere téma a jemu přináležející předmět. Následně osloví vyučujícího, pod jehož 

vedením by chtěl svou práci vypracovat. 

2) Vybere si libovolného vyučujícího daného předmětu jako vedoucího práce a společně 

vybrané téma prokonzultují a odsouhlasené téma žák zpracuje.  Na jednoho vedoucího 

připadají max. tři závěrečné práce. 

    (termín do 13. října 2017) 

3) Na nástěnce ve třídě budou zveřejněny seznamy vybraných témat se jménem žáka, jeho 

vedoucím práce a oponentem. 

4) Žák s  vedoucím práce bude spolupracovat a průběžně konzultovat postup práce. 

5) Povinné jsou dvě konzultace do 28. února 2018.  

  Tyto konzultace budou vedoucím podepsány ve „Výkazu o konzultacích k závěrečné 

práci“, který bude vlepen v ŽK.  První povinná konzultace musí být splněna do 19. 

prosince 2017. 

    Nesplnění povinných konzultací bude bráno v úvahu při hodnocení práce. 

   V případě jasně prokázaného plagiátorství nebude písemná část závěrečné práce hodnocena. 

 

6) Závěrečná práce se odevzdává vedoucímu i oponentovi 1x v tištěné a zároveň 

v elektronické formě (termín do 27. dubna 2018).   

7) Obhajoba a prezentace práce proběhne před komisí (termín 20. - 22. června 2018). 

8) Zpracování, výsledek obhajoby a prezentace závěrečné práce se stanou nedílnou součástí 

klasifikace žáka z daného předmětu. 

 

B) Závěrečná práce musí splňovat tato kritéria:  

 a) bude odevzdaná (v programu Word) k 27. dubnu 2018 

b) práce z cizího jazyka (Aj, Nj, Fj, Rj), budou napsány a prezentovány v daném jazyce!         

 c) Tištěná podoba práce: 

  Technické parametry práce 

Rozsah práce  6 stran + přílohy 

Písmo Times New Roman, velikost 12 

Řádkování 1,5; odstavec začíná po 5 úhozech 

Ćíslování stránek dole uprostřed, nečíslujeme úvodní stránky 

Obrázky, grafy, mapky Nejlépe přímo do textu 

 



 

Práce musí obsahovat: 

 Titulní stranu (předepsaná forma) 

 Prohlášení a poděkování 

 Obsah  

 Anotaci v českém jazyce 

 Klíčová slova (5), tj. slova, která charakterizují náplň práce 

  Text vlastní práce 

  Závěr 

 Případně přílohy (fotografie), obrázky, grafy a mapky mohou být v toku textu 

 Přehled použité literatury a dalších zdrojů 

 Citaci uvádět na dané straně pod čarou 

d) Citaci píšeme kurzívou (viz ukázka), příklad použité citace v závěrečné práci: 

 

z publikace 

MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: Masarykova 

univerzita, 1998, s. 56. 

z článku v časopisech a novinách 

PALOUŠ, Radim. Hvězda, která spadla z nebe. Živá historie, 1998, roč. 48, č. 2, s. 106. 

BALAŠ, M. Divný prezident. Lidové noviny, 2005, roč. 16, č. 45 z 1. 7., s. 12. 

z internetu (uvádím celou adresu tak, jak je ve vyhledávači a přidám citováno dne) 

      http://www.dohalice.cz/main/historie.html, citováno dne 18. 10. 2006 

UKÁZKA TEXTU S CITACÍ: 

     Zatčením pověřil Osvald Závodský členy pražské a jihlavské StB. Na jeho průběh později 

vzpomínala neteř P. Toufara Marie Pospíšilová: Po setmění, krátce po půl šesté přišli na faru 

dva neznámí muži a představili se, že jsou novináři od nějaké agentury. Chtěli vidět vnitřek 

kostela a samozřejmě křížek. Strýček jim ochotně vyhověl. Požádala jsem ho, aby se tepleji 

oblékl. Vyměnil si svetr za teplejší a vzal si kabát. Ve zlé předtuše jsem za nimi poslala 

chlapce, který byl u nás na faře na bytě a studoval ledečské gymnázium. Za chvíli se vrátil, 

celý vykulený, že v kostele se nesvítí a pak, když vyběhl před faru, zaslechl zvuk rozjíždějícího 

se automobilu a druhé viděl, jak zatáčí na silnici ve směru na Světlou. Za nimi pak odjelo 

další auto, které se nemohlo hned rozjet. Od té chvíle jsem strýčka již nikdy neviděla.1 

 

                                                 
1 DOLEŽAL, M. Jako bychom dnes zemřít měli. Pelhřimov: Nová tiskárna 2012, s. 254. 

 

http://www.dohalice.cz/main/historie.html


 

C) Obhajoba práce a prezentace  

Obhajoba je slavnostním aktem, který vyžaduje společenský oděv.   

Žák svoji závěrečnou práci obhajuje před komisí, kterou jmenuje ředitelka školy.  

Prezentace slouží jako opora pro obhajobu závěrečné práce (pro ústní sdělení výsledků práce). 

Je zpracovaná v PowerPointu, osahuje maximálně 5 snímků a její délka je max. 15 minut. 

 

Technické parametry 

Velikost písma Nejlépe 24 

Pozadí políček a barva písma Např. bílá (černé písmo), modrá (bílé písmo) 

1. snímek   Název závěrečné práce, jméno a příjmení 

žáka, jméno a příjmení vedoucího práce, 

školní rok 

2. -  4. snímek Výsledky práce, včetně případných grafů, 

obrázků 

5. snímek Závěr práce, co mi psaní práce dalo a čím mě 

práce obohatila 

  

Doplňkem prezentace může být krátké video, výrobek, model, učební pomůcka, obraz, hra na 

hudební nástroj, prezentace u mapy, recitace, zpěv, tělových. cvičení (videoukázka).  

 

Všem držíme palce a přejeme hodně úspěchů!  


