Absolventská seminární práce žáků 9. ročníku ve školním roce 2018/2098

-

je jednou z forem ověření vědomostí, schopností a znalostí žáků končících základní
vzdělávání
její zpracování je povinné

-

1. Cíl
Žák by měl zpracováním seminární práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:
schopnost samostatné práce
schopnost vyhledávat a zpracovávat informace
schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma
schopnost grafického, popř. výtvarného zpracování tématu
schopnost praktické práce na PC
schopnost prezentovat práci v power pointu

-

-

2. Požadavky na absolventskou práci
obsah
vlastní úvaha (proč jsem si vybral toto téma)
zpracování informací z více různých informačních zdrojů (literatura, internet, vlastní
svědectví, aj.
shrnutí v anglickém jazyce, souhrn, krátký komentář
praktická část (grafy, dotazníky, modely, ukázky, vlastní výrobky, kresby, fotografie)
obhajoba – prezentace v power pointu, sestavená jinak než práce
konzultace – minimálně 2x do 1.5. u vedoucího práce

Získané informace nelze pouze opsat, je nutné je dále zpracovat (jinak se jedná o porušení
autorského zákona!!!)
- každý informační zdroj musí být co nejpřesněji citován
(nestačí „internet“, ale musí být uvedena přesná adresa použitých stránek tak, aby bylo možno
danou informaci znovu vyhledat; literatura musí být citována dle vzoru; příjmení autora,
(čárka) jméno autora: (dvojtečka) název, číslo vydání, místo vydání, vydavatele, rok vydání,
citovanou stránku (y).
Příklady:
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole, 1. vydání, Praha, Portál 1999, s. 45-51
Běloun, F. a kol.: Tabulky pro základní školu, 6. vydání, Praha, SPN 1990, s. 145
- rozsah práce 3 strany psaného textu formátu A4 (kromě titulní strany a příloh)
- zpracování: textový editor Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, nadpisy 16
nebo 18 (možno písmo Arial), nadpisy mohou být barevné, řádkování jednoduché
- titulní strana musí obsahovat: název práce, jméno autora(ů), školu, třídu, školní rok (možno
použít WordArt)
Je třeba dbát na formální správnost textu (mezery, překlepy. pravopis, zarovnání atd.)
Dokument musí mít vhodný formát (odstavce, odsazení prvního řádku, uspořádaný text)

-

3. Doporučený postup při zpracování seminární práce
výběr tématu
stanovení osnovy
shromáždění literatury, materiálů, informací, podkladů pro přílohy, vytvoření dotazníků,
anket
zpracování konceptu
zpracování čistopisu
průběžné konzultace s vedoucími prací
vybrat oponenta, který práci posoudí

Absolventské práci se budou žáci věnovat v době mimo vyučování.
Časový harmonogram:
- výběr tématu do 10. 2. 2019
- odevzdání návrhu na vypracování dokumentu vedoucímu učiteli 15. 3. 2019
- odevzdání práce vedoucímu učiteli 18. 5. 2019
- prezentace a obhajoba absolventských prací 13. – 14. 6. 2019
- slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen
4. Způsob hodnocení
Každou práci bude posuzovat vedoucí práce a členové komise, kteří předají autorům svoje
hodnocení práce. Konečné hodnocení určí komise na základě posudků a prezentace práce
autorem.

-

Stupnice hodnocení:
vynikající (nejlepší práce budou odměněny)
velmi dobrý
dobrý
vyhovující
nevyhovující

Kromě tohoto hodnocení se bude k úrovni práce přihlížet i při hodnocení prospěchu
v předmětech, do kterých práce oborově zasahuje. Stejně tak bude přihlíženo k hodnocení
prospěchu při neodevzdání práce.

-

5. Kritéria hodnocení
dodržení požadavků na práci dle zadání
věcná správnost
podíl vlastního přínosu, nápaditost, originalita
využití informačních zdrojů
grafická úprava
úroveň jazykového zpracování
prezentace
vystupování při obhajobě

