
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

jméno žáka:

třída:

název práce:

garant:

úroveň:

1. konzultace (povinná)
datum způs. konzultace téma konzultace, doporučení

2. konzultace (povinná)
datum způs. konzultace

3. konzultace (povinná)
datum způs. konzultace

4. konzultace (nepovinná)
datum způs. konzultace

5. konzultace (nepovinná)
datum způs. konzultace

Vyjádření garanta práce

podpis garanta

podpis garanta

podpis garanta

podpis garanta

podpis garanta



HODNOCENÍ GARANTA PRÁCE: max. skut.

1. 15

2. 5

3. 5

4. 5

5. 5

6. 5

7. 5

8. 5

9. 3

10. 2

11. 10

12. 5

13. 10

75

HODNOCENÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE: max. skut.

1. 10

2. 10

3. 10

4. 5

35

CELKEM BODŮ:  

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA:  

nedostatečně, práce je nutno dopracovat či přepracovat vždy

dostatečně

dobře

chvalitebně

výborně

HODNOCENÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

respektuje citační normu (způsob odkazování, citace v seznamu literatury) -2 body za každou 

chybějící citaci, -1 bod za špatně uvedenou citaci 

vychází z předepsaného počtu zdrojů (úroveň A: 2 tištěné + 3 internetové, úroveň B: 1 tištěný + 1 

internetový) -1 bod za každý chybějící zdroj 

má stanovený počet nejméně 2000 (1500) slov – nezapočítává se obsah, anotace, úvod, závěr a 

seznam literatury -5 bodů za každou chybějící stovku slov         SKUTEČNÝ POČET SLOV:

datum a podpis garanta

je obsahově vyhovující (nechybí zásadní informace k tématu)

je napsána gramaticky a stylisticky správně (hrubé pravopis. chyby, interpunkce, styl)

splňuje zadané formální a grafické požadavky (normostrana, odstavce, font, velikost, úprava, 

zvýraznění textu …) -1 bod za každou nesplněnou položku

obsahuje nejméně 5 obrázků, tabulek či grafů -1 bod za každou chybějící položku

splňuje požadavky na povinný obsah kapitol (anotace, obsah, úvod, členění do kapitol, závěr, 

seznam literatury, …) -1 bod za každou chybějící položku 

byl dodržen termínu odevzdání práce -1 bod za každý den prodlení

žák pravidelně (alespoň 3x) konzultoval a akceptoval pokyny garanta - 3 konzultace = 3 body, 

akceptoval pokyny garanta = 2 body

není plagiátem -2 body za každou převzatou či neocitovanou větu 

obsahuje platnou anotaci v anglickém jazyce (bez chyb, koresponduje s anotací v ČJ)

obsahuje platnou anotaci v českém jazyce (smysluplná, bez chyb, správný rozsah)

CELKEM BODŮ ZA PRÁCI

HODNOTÍCÍ ŠKÁLA: 

96 – 110 bodů 

71 – 95 bodů 

56 – 70 bodů 

36 – 55 bodů 

0 – 35 bodů 

CELKEM BODŮ ZA OBHAJOBU

vystupování při obhajobě, kultivovanost projevu

úroveň zpracování prezentace + rozsah (grafika, funkčnost, smysluplnost, zásady tvorby prez., …)

prokázání porozumění tématu a orientace v něm (reakce na zadané otázky)

odborná správnost a dodržení zvoleného tématu


