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Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec,  

příspěvková organizace  

460 07 LIBEREC 7, Proboštská 38/6 

 

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

(pro žáka devátého ročníku ZŠ) 

 

Jméno žáka: …………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 

Název AP: …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 

V Liberci dne: ………………………………. 

 

…………………………………  ….……………………………. 
 ředitel školy vedoucí práce 

 

 

 

Převzal (jméno absolventa):  ………………………………………… 

Datum: ……………………………………. 

Podpis: ……………………………………. 



 
 

 
 

Prohlášení: 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou absolventskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo. 

 

Absolventskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na 

základě konzultací s vedoucím absolventské práce. 

 

 

V Liberci dne: 11. 2. 2011 Jméno a Příjmení 

 vlastnoruční podpis 
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1   Úvod 
Informace, které je možné nahradit vlastním textem jsou psány modře (především osobní 

ůdaje), po nahrazení je převeďte zpět na černou. Struktura práce je přesně taková, jakou po 

vás budou vedoucí vašich prací požadovat. Věnujte svůj čas přílohám, které vám pomohou 

při samotné obhajobě práce.  

1.1 Výběr tématu práce 

Předpokládám, že každý student má již vybráno téma, na které bude vytvářet svou 

absolventskou práci. Zde uvede, proč si toto téma vybral, co jej na tomto tématu zajímá     

a co od vypracování absolventské práce na toto téma očekává 

1.2 Vedoucí práce 

Nezapomeňte se zmínit o vedoucím své práce a o tom, v jakém rozmezí vám s vaší prací 

pomáhal. Je slušné zde poděkovat za vynaložené úsilí a podporu, jak vedoucímu, tak 

případně dalším, kteří se na vypracování práce podíleli.  

2 Samotná absolventská práce 

Následující část je věnována samotné absolventské práci. Práce, včetně úvodu a shrnutí by 

měla mít minimálně 5 stran textu, velikosti 12, s jednoduchým řádkováním. Text 

zarovnaný do bloku.  

3 Shrnutí 
Zde uveďte shrnutí, co Vám vypracování této práce přineslo a jaké jsou její závěry. 

Absolventské práce jsou součástí hodnocení žáků v jednotlivých předmětech.  

 

Hodnocení má 4 stupně: vynikající, velmi dobrá, postačující, nevyhovující 

4 Seznam použitých zdrojů: 
 

1) BOLDIŠ,Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ČSN ISO 690-2 

(01 0197). Části 1 a 2. Verze 3.2. ©1999–2008. Poslední aktualizace 15.12.2007. 

[cit. 20-2-2008]. Dostupné z: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>. 

 

5 Seznam příloh 

 

PŘÍLOHA Č. 1: PREZENTACE PRO OBHAJOBU AP 

PŘÍLOHA Č. 2: OBRAZOVÉ/ VIDEO/ ZVUKOVÉ PŘÍLOHY 

 

http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf
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Příloha č. 1: Prezentace pro obhajobu AP 

Svou obhajobu absolventské práce můžete podpořit prezentací na datovém projektoru. 

Prezentace by měla sloužit pouze jako záchytný bod pro vás a komisi. V prezentaci uveďte 

pouze krátké a výstižné body vaší obhajoby, kterých se můžete při obhajobě držet. 

 

Příloha č. 2 : Obrazové/video/ zvukové a další přílohy 

V přílohách uveďte také další materiál, který použijete při obhajobě své práce. Může se 

jednat jak o obrazové soubory, video, hudbu, tak i o grafy, tabulky a další materiál, kterým 

můžete svou práci podpořit. 


