
  

Termín, zápisu k vyučujícímu:   20. 11. 2020 od 745 hod. (každý jen své jméno, příp. dvojici)   

Termín, do kdy si volíte zadání:   18. 12. 2020  

Termín, do kdy nejdéle musíte práci odevzdat:   1. 6. 2021 

Termín obhajoby:  červen 2021 (bude upřesněno v květnu 2021)  
  

Učitelé, kteří mohou být vedoucím vaší práce:  

 Mgr. Radek Krčmář  

 Mgr. Kristýna Faltová  

 RNDr. Zdeňka Kubínová  

 Mgr. Renata Vaverková  

 Mgr. Jana Ehlová  

 Mgr. Bohdana Hégrová  

 Mgr. Kateřina Klofáčová 

 Mgr. Luboš Klapal  

 Bc. Vendula Macháčková  

 Mgr. Jan Souček  

 Mgr. Pavel Šreibr  

 Mgr. Iva Králová 

 

Info k rozdělení  

→ Každý učitel může přijmout 3 žáky. (maximálně 4)   

→ V případě, že byste chtěli pracovat ve dvojicích, tak můžete. Podmínkou však je, že teoretickou 

část sepíšete každý samostatně (bez opisování/originální) a pouze praktická část bude společná. 

→ Práci obhajuje každý sám.  

 

!      Kdo nebude mít 18. 12. 2020 svého vedoucího a téma 

práce, dostane přiděleného vedoucího i téma   ! 

  

  



 

Úvodní strana: (viz. ukázka)  

 název školy 

 název práce  

 pojmenování typu práce  

 jméno  

 třída 

 místo a rok napsání Formální úpravy:   

 velikost písma 12  

 styl písma: Times New Roman  

 řádkování 1,5  

 u textu zarovnání do bloku  

 úvodní strana název – velikost písma 20  

 okraje všechny 2,5 cm   

Rozsah: min. 4 strany, max. 10 stran        

                                                          (Ukázka úvodní strany)  

Uvést:  

 obsah – soupisek, co se v práci vyskytuje 

 úvod = po obsahu na další straně napsat minimálně 1 odstavec, proč jste si téma vybrali 

 teoretická část = min. 3 strany, max. 8 

 praktická část = min. 1 strana, max. 2 

 závěr = po popsání praktické části napsat minimálně 1 odstavec o tom, jaké bylo zpracovávání 

závěrečné práce a jestli se vše podařilo 

 zdroje = uvést na poslední straně práce 

 

Konečná úprava:  

 práce může být sešitá „sešívačkou“  

 práce může být v průhledných euroobalech a vsazená do desek (pořadači, zakládacím obalu)  

 případně si práci můžete nechat ve specializovaném obchodu svázat   

 

  

ZŠ SOLNICE 

  

  

Surrealismus a mé sny  

Závěrečná práce 

  

  

  

Jméno: Alena Nováková  

Třída: IX.A   

 

Solnice 

2019 

  



 výrobek trojrozměrný 

 plakát 

 hra na nástroj 

 malba 

 grafické zpracování v PC 

 popis práce přiložit za teorii (min. 1 strana, max. 2) + popřípadě vytisknout i obrázek praktické 

části a přidat do práce 

 

 

 Přijít ve slušném oblečení (ne tepláky a mikina) 

 Můžete si připravit prezentaci, která vám pomůže nezapomenout na důležité informace. 

 Pokud budete mít prezentaci, mějte ji na „flashce“. 

 Přineste si s sebou na papíře napsanou osnovu, jak byste postupovali při popisu své práce. 

 Naučit se zpaměti několik důležitých informací u své teoretické části. Práci nebudete moci číst! 

 Umět popsat svou praktickou část. 

 Mluvit zřetelně a spisovně. 

 

… A hlavně vše s úsměvem :) 

  


