
Organizační pokyny k postupu při vypracování absolventských prací žáků 9. ročníku 

pro školní rok 2020/2021 

 

 

termín 

Volba tématu a závazná přihláška (téma musí odpovídat tématům vyhlášeným 

ředitelem školy, přihláška je písemná, podepsaná zákonným zástupcem žáka) 
 

30. 10. 2020 

Ředitel školy jmenuje vedoucí učitele absolventské práce z řad učitelů školy. 

Zvolené téma a jeho příbuznost příslušného předmětu je rozhodující při jmenování 

vedoucího absolventské práce. 

 

6. 11. 2020 

Osnova absolventské práce (v písemné podobě odevzdá student svému 

vedoucímu absolventské práce ke kontrole) 

 

 

4. 12. 2020 

Absolventskou práci v rozpracované podobě odevzdá student svému 

vedoucímu absolventské práce k průběžné kontrole takto: 

 úvod a teoretickou část  

 úvahu včetně závěru  

 

 

 

12. 2. 2021 

9. 4. 2021 

Odevzdání absolventské práce v konečné podobě zpracované v souladu se 

zvoleným tématem a metodikou vypracování: 

 2x v tištěné podobě 

 1x v elektronické podobě k archivaci  

Pozn.: elektronická verze práce bude uložena na disku I:\ ABSOLVENT (jméno 

souboru = příjmení studenta). Stejně pak bude uložena i prezentace práce 

v PowerPointu. Případné další informace u ing. Jana Mertla. 

 

 

 

 

14. 5. 2021 

Vedoucí absolventské práce vypracují hodnocení absolventské práce a odevzdají 

ho řediteli školy i s prací. S hodnocením vedoucího učitele absolventské práce je 

student následně seznámen. 

 

28. 5. 2021 

Obhajoba absolventské práce 

Obhajoby proběhnou v červnu 2017, datum bude upřesněn. Příprava na obhajobu absolventské práce v den obhajoby 

absolventské práce trvá 20 minut, vlastní obhajoba nejvýše 15 minut, z toho 8-10 minut prezentace s využitím 

prezentačního programu Microsoft Power Point. Pro obhajobu si student připraví stručné shrnutí obsahu 

práce, zaměří se na volbu postupů, zdůvodnění, cíl práce, případně možnost zavedení do praxe. Následuje 

vyjádření vedoucího práce - případně jsou vytčeny nedostatky. Celkové hodnocení práce vyplyne z dílčích 

hodnocení členů komise, a to jak práce jako takové, tak její obhajoby.  

V Praze 2. září 2020 

          Mgr. Petr Karvánek 

               ředitel školy 

 


