Předmět „Závěrečná práce“ 2017-2018
Cíle předmětu, schopnosti a dovednosti, které by žák měl při závěreční práci prokázat:
Žák:
 rozvíjí schopnosti systematicky a dlouhodobě pracuje na určitém tématu
 vyhledává, třídí a zpracovává informace
 operuje s termíny
 uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky
 zhodnocuje své výsledky
 kriticky myslí
 je schopen obhájit a zhodnotit výsledky svého počínání
 formuluje myšlenky v logickém sledu
 vyjadřuje se výstižně a souvisle v písemném i ústním projevu
 využívá ICT (především MS Word na zpracování závěrečné práce a MS Powerpoint pro
prezentaci a obhajobu práce)
 respektuje přesvědčení druhých a různá stanoviska
 využívá znalosti z jednotlivých oborů v zájmu vlastního rozvoje
Časový harmonogram:
 září
 seznámení s předmětem
 říjen
 výběr témat, výběr vedoucího práce (schválení tématu) – do 6. 10. 2017
 1. povinná konzultace (výběr tématu), nehodnocena – do 20. 10. 2017
 listopad
 2. povinná konzultace (osnova + zaměření práce) – do 24. 11. 2017
 únor
 3. povinná konzultace (první koncept práce) – do 23. 2. 2018
 duben
 4. povinná konzultace (finální verze práce) – do 20. 4. 2018
 květen
 odevzdání práce – do 25. 5. 2018
 červen
 odevzdání prezentace – do 1. 6. 2018
 obhajoby
 vyhodnocení
Podmínky práce:
 titulní strana (obsahuje název školy, nadpis „Závěrečná práce“, název práce, datum, jméno
žáka a třídu, jméno vedoucího práce, prohlášení o samostatném zpracování práce – šablona)
 obsah práce (vygenerovaný MS Word)
 samotná práce
 6-10 normostran (1800 znaků/stránka – včetně mezer) u prací teoretického
charakteru









 2-10 normostran u prací praktického charakteru (součástí pak musí být nějaký výtvor,
internetová stránka, model, pomůcka,…)
 v práci budou dodržovány formální kritéria domluvené na hodinách předmětu
úvod
 popis tématu (co?)
 proč si žák téma vybral
 kdo mu pomáhal
 čeho chce dosáhnout (cíle práce)
vlastní práce
 členěná do kapitol
 vlastní úvahy a podložené hodnocení
 informace z více zdrojů
 dodržování formálních kritérií dle pokynů
závěr
 zhodnocení, zda se povedlo splnit cíle práce, co práce žákovi dala
 shrnutí práce
 možné poděkování, atd.
použitá literatura

Formální pravidla:
 práce zpracována na PC (MS Word nebo v jiném textovém editoru použít typ uložení
souboru.docx)
 písmo Times new Roman, velikosti 12
 při práci se bude pracovat se styly – především „Normální“, „Nadpis 1“, „Nadpis 2“ atd. tak,
aby veškerý text práce byl naformátován patřičným stylem
 nadpis 16
 podnadpis 14
 číslování stran – uprostřed dole (první číslovaná stránka bude strana „Úvod“)
 řádkování - 1,5
 okraje – levý 3 cm, ostatní 2,5 cm
 listy budou potištěny pouze z jedné strany
 zarovnání textu stylu „Normální“ do bloku





vygenerovaný obsah – před vlastním obsahem práce
práce se zdroji (citace) – doporučeno využívat server www.citace.com
upřesnění práce s formáty může proběhnout v rámci výuky

Kritéria hodnocení:
 přehlednost práce a prezentace
 logická struktura, návaznost a členění
 snadno lze najít důležité informace
 neobsahuje informace rušící dojem prezentace
 přiměřené množství obrázků i textu
 splnění podmínek (formální stránka) – rozsah, formát, odkazy, citace, zdroje
 splnění termínů – práce v hodinách, konzultace








věcná správnost
 vhodně používá terminologii
 práce obsahuje všechny podstatné informace
 logické uspořádání
 uvedené informace a myšlenky jsou obsahově správné
 názory jsou logicky a systematicky doložené fakty
 vlastní autorovy myšlenky jsou podpořené vhodnými příklady, důvody, jsou správně
a srozumitelně vysvětleny
 porozumění souvislostem
 zdůvodněné tématu
originalita
 práce je zpracována vlastními slovy, není opsána
 práce je nápaditá způsobem zpracování, strukturou nebo myšlenkami
pravopisná správnost
obhajoba
 dodržení času
 způsob obhájení
 úroveň projevu

Hodnocení:
 vlastní práce (váha 6*) – hodnotí vedoucí práce
 formální náležitosti (váha 3*) – hodnotí učitel předmětu
 prezentace a obhajoba (váha 5*) – hodnotí komise
 konzultace – 1. pololetí (váha 1*) – hodnotí vedoucí práce
 konzultace – 2. pololetí (váha 1*) – hodnotí vedoucí práce
 práce v hodinách (váha 2*) – hodnotí učitel předmětu
Známky:
 1… 100 – 81 %
 2… 80 – 61 %
 3… 60 – 41 %
 4… 40 – 21 %
 5… 20 – 0 %
Pozn. Práce bude hodnocena jako nedostatečná, pokud žák práci a závěrečnou prezentaci
neodevzdá nebo se nezúčastní obhajoby. Za nevyhovující je považována práce, která vznikne
zkopírováním, opsáním apod. obsahu z internetu nebo z jiných zdrojů. Taková práce je brána jako
plagiát a bude hodnocena známkou nedostatečně.

* váha je číselný údaj, který určuje, kolikrát se daná hodnota započítává do aritmetického průměru

