Oborové práce 2020/2021
Již tradičně proběhne v lednu 2021 obhajoba závěrečných prací žáků 9. ročníků, práce žák
odevzdá svému vedoucímu práce před vánočními prázdninami (přesné termíny budou
s předstihem žákům sděleny).
- Témata zadávají žákům vyučující, kteří učí v příslušné 9. třídě;
- zpracování oborové práce bude zahrnuto do celkového hodnocení předmětu, z něhož
si žák vybral téma.
FORMA ODEVZDÁNÍ
- práce budou žáci odevzdávat svému vedoucímu práce před vánočními prázdninami
(přesné termíny budou s předstihem žákům sděleny).
FORMA PRÁCE
- rozsah práce: 3-4 stránky formátu A4, horní hranice není nijak omezena;
- pozor! - uvedený rozsah se týká jen vlastní práce, nezapočítává se do něj obsah,
úvod, závěr a literatura;
- ŠABLONA TITULNÍ STRÁNKY JE KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH ŠKOLY.
a) POVINNÉ SOUČÁSTI PRÁCE
- titulní strana: název práce, předmět, školní rok, jméno autora, jméno

-

konzultanta – stáhni si ji z našich školních stránek – odkaz sekce "ke stažení"
→ titulní stránka oborové práce;
obsah práce (osnova) – musí být členěná, u jednotlivých kapitol uváděj, na
které stránce daná kapitola začíná;
 úvod;
 vlastní práce;
 závěr;
 seznam použité literatury – v této formě:
a) jméno autora/autorů: název knihy, nakladatelství, místo a rok vydání
b) jméno autora, název článku, název časopisu; měsíc, rok uveřejnění
c) internetová adresa

PÍSMO
- pro nadpisy a samotný text použij písmo Times New Roman;
- prostý text práce - velikost 12 bodů, nadpisy – velikost 14 bodů;
- řádkování 1,5 řádku;
- vlož čísla stránek – číslem 1 označ obsah (na titulní straně se číslo neuvádí!)
RŮZNÉ ZDROJE
- informace čerpej a ověř u nejméně dvou různých zdrojů (např. encyklopedie,
časopis, internet);
- pokud najdeš zajímavý článek či text na internetu, který se bude týkat tvého tématu,
neopisuj jej celý bez úprav. Text bude totiž určitě obsahovat spoustu informací,
které jsou pro tvou práci zbytečné, nebo v něm bude naopak něco chybět.

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ
- vyber si téma, které tě zajímá a pak tě bude práce i bavit;
- nenechávej si práci na poslední chvíli;
- práci musíš mít dostatečně promyšlenou, neboť její obsah budeš muset obhájit
před komisí učitelů a publikem;
- než práci odevzdáš, důkladně si zkontroluj pravopis - není nic trapnějšího
než obsahově skvělá práce plná hrubek;
- pro kontrolu pravopisu použij nejlépe vlastní hlavu, Slovník spisovné češtiny, Slovník
cizích slov, Pravidla českého pravopisu;
- vše, co vytvoříš, si zavčas ulož do počítače a také zálohuj na flash disk (počítač může
zlikvidovat virus);
- pokud si s pravopisem nebudeš vědět rady, nebo budeš chtít mít jistotu, požádej o radu
svého češtináře;
- s jakýmkoliv dotazem, nejasností nebo problémem se v průběhu práce obracej
na svého konzultanta.
PŘEJEME TI HODNĚ ÚSPĚCHŮ

