Pokyny pro vypracování závěrečné práce
Co je závěrečná práce?
Závěrečná práce je rozsáhlejší text na téma, které si sám zvolíš podle svých zájmů. Závěrečná
práce (a její obhajoba v červnu) by měla sloužit jako pomyslná tečka za studiem na naší škole.

Co se od tebe očekává?
Očekáváme, že samostatně vypracuješ práci na téma, které tě zajímá. Pokud s volbou tématu
váháš, využij témata, která vypisují tvoji učitelé. Zvolíš si i učitele, pod jehož vedením budeš
práci psát – budeš se s ním radit a průběžně mu ukazovat výsledky své práce.
Dodržíš harmonogram práce (viz níže).

Podle čeho budeme tvou práci hodnotit?
1) úprava – grafická úprava, dodržování pravidel českého pravopisu
2) obsah – výběr informací, logická návaznost a soudržnost textu, dostatek zdrojů, správné
citace, vhodný obrazový doprovod, vlastní přínos
3) členění práce – logické členění textu do kapitol a odstavců, číslování stránek, dodržení
požadavků (stačí dodržet šablonu, kterou ti nabízíme)
4) představení práce – veřejná prezentace vlastní práce (představení tématu, cíle a výsledky
tvé

práce),

vhodné

vyjadřování

a

vystupování,

využití

doprovodných

materiálů

(např. prezentace v PowerPointu, praktické ukázky apod.)

Harmonogram závěrečné práce 9. třídy:
Do 8.3.2019 - odevzdat přihlášku.
8. 3. – 24. května 2019 – samostatná práce, 1. konzultace s vedoucím práce musí proběhnout
do 1.května 2019, podmínkou jsou nejméně 2 konzultace s vedoucím práce.
Do 25. května 2019 - odevzdat práci třídnímu učiteli.
Termín obhajob závěrečných prací bude12.6-13.6.2019.

Pracovní postup
Práce musí splňovat několik podmínek, a proto jsme pro tebe sestavili tento návod. Dostaneš
i šablonu, do které práci sepíšeš v elektronické podobě. Budeš pracovat především doma,
ve svém volném čase.
1. krok: Výběr tématu
Je důležité, abys vybral téma, které tě zajímá a o kterém můžeš najít hodně informací. Pokud
se ti nepodaří vybrat si vlastní téma, vyber si z témat, která nabízejí učitelé takové, které se ti
bude nejlépe zpracovávat a u kterého existuje šance, že tě práce s ním začne bavit.
Přihlášku s tématem práce a její stručný obsah (5–10 řádků) odevzdej v písemné podobě
do 8. 3. 2019 svému třídnímu učiteli.
2. krok: Získávání informací
O zvoleném tématu se pokus získat co nejvíce informací. Běž do knihovny, podívej se
na internet a hledej další zdroje. Pokud chceš informace sbírat prostřednictvím rozhovoru
s odborníky nebo pamětníky, napiš si předem otázky a vezmi si s sebou magnetofon, mp3
přehrávač nebo diktafon pro pořízení nahrávky. Pokud máš v úmyslu udělat nějaký pokus,
předem si napiš pracovní postup.
3. krok: Rozvržení práce
Stanov si cíl práce. Rozmysli si, jak budeš práci členit. Sestav si osnovu. Můžeš využít
nabízenou šablonu, povede tě. Svou představu zkonzultuj se svým vedoucím učitelem.
4. krok: Výběr ze získaného materiálu
Z informací, které jsi získal, vybírej ty nejdůležitější, popř. nejzajímavější.

5. krok: Koncept
Nejdříve vypracuj koncept (první předběžné zpracování) své práce. Informace, které jsi získal,
vyjádři vlastními slovy. Důležité je, abys rozuměl všemu, co píšeš. Práce by měla být v rozsahu
10 – 20 stránek textu. Nezapomeň dokládat zdroje pomocí citací.

6. krok: Konečná verze
Definitivní verze tvé práce musí mít tuto úpravu:


Titulní strana - název práce a tvé jméno. Může tam být také obrázek, který téma ilustruje.
Obsah - tj. názvy kapitol s odkazy na čísla stránek



Úvod – krátké představení celé práce – jaké téma sis vybral a proč, co je cílem práce, jak si
při práci postupoval. V úvodu se pokus se vzbudit čtenářovu zvědavost a motivovat jej, aby
četl dál.



Kapitoly, které jsi napsal/a v rámci bodu 5 nanečisto, teď musíš napsat načisto. Text čleň
do odstavců. Informace na sebe musí logicky navazovat. Vyjadřuj se spisovně, srozumitelně
a kultivovaně. Dodržuj pravidla českého pravopisu.



Seznam použité literatury- zde uvedeš zdroje, které jsi v práci využil (knihy, články
v novinách, časopisech, internetové zdroje). Uvedeš i všechny náležité informace - název
jméno autora, místo a datum vydání apod. Se správnou podobou těchto údajů ti může
pomoci i tzv. generátor citací dostupný na internetu.



Příloha – není povinná, zde můžeš práci doplnit o obrázky, mapy, grafy, tabulky, přehledy,
k nimž v práci odkazuješ. Vše, co zde uvádíš, očísluj a opatři titulkem.

7. krok: Tisk a svázání práce
Práci budeš odevzdávat vypracovanou v elektronické i tištěné podobě, pokud nemáš doma
tiskárnu, můžeme ji ve škole vytisknout a svázat. Aby práce vydržela dlouho v pěkném stavu a
mohla se opakovaně číst, je třeba ji vhodně svázat, např. do různých rychlovazačů nebo
do plastového hřbetu.
8. krok: Prezentace práce
Připrav si prezentaci v rozsahu maximálně 10 minut. Nachystej si celý text, který budeš
přednášet i případnou prezentaci v PowerPointu či jiném programu. Neuč se text zpaměti - spíše
si zformuluj klíčové body (napiš si je na očíslované kartičky, které tě provedou celým textem,
pokud zapomeneš, co jsi chtěl říci, snadno ti napoví, kudy dál). Než se svou prací vystoupíš
veřejně, zkus si ji přednést nanečisto, např. před svými rodiči nebo kamarády.
Přejeme Ti hodně dobrodružství a příjemných zážitků při tvorbě závěrečné práce!
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Pravidla pro úpravu práce:
• práce musí být zpracována na PC
• písmo Times New Roman velikosti 12, nadpis velikosti 16, podnadpis velikosti 14
• číslování stran – uprostřed dole
• řádkování 1,5
• okraje – levý 3 cm, ostatní 2,5 cm
• listy práce budou potištěny pouze z jedné strany

