
SEBEHODNOTÍCÍ LIST ŽÁKA 

 

Jméno žáka:........................................................................................................................................... 

Název práce:.......................................................................................................................................... 

Vedoucí práce:....................................................................................................................................... 

 

Plnění termínů a aktivní účasti 

Dodržení termínu 1. konzultační schůzky 27.9.2013    ANO   NE 

Dodržení termínu pro zadání tématu oborové práce 10.1.2014   ANO   NE 

Dodržení termínu odevzdání práce 7.5.2014 do 17:00    ANO   NE 

Má účast a práce na oborových dnech 
(označ na škále 0-10, jak aktivně si pracoval) 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Plnění formálních požadavků práce (označ, které části tvá oborová práce obsahuje) 

Obálka (název práce, autor, datum odevzdání, jméno vedoucího práce, podpis žáka) 

ANO   NE 

Čestné prohlášení         ANO   NE 

Úvod           ANO   NE 

Závěr           ANO   NE 

Použitá literatura (prameny ze dvou zdrojů)     ANO   NE 

Důsledné a přesné uvedení zdrojů       ANO   NE 

Formální provedení (formátování, písmo, odstavce)    ANO   NE 

Plnění obsahových a jazykových požadavků práce (označ na škále 0-10, jak se ti daná oblast 

povedla) 

Kvalita oborového obsahu            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
            

Tvořivý přístup a originalita 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
            

Přílohy – Zamyšlení nad oborovými dny 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
            

Gramatická a stylistická správnost 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Celkové zhodnocení mé oborové práce: (1-2 věty, jak celkově hodnotím svou práci) 

 

 

 

 

……………………………………. 

Podpis žáka          . 



PRŮVODNÍ LIST OBOROVÉ PRÁCE 

 

Jméno žáka:............................................................................................................................................ 

Název práce:........................................................................................................................................... 

Vedoucí práce:........................................................................................................................................ 

 

Plnění termínů a aktivní účasti 

Dodržení termínu 1. konzultační schůzky 27.9.2013  ANO   NE 

Účast a práce žáka na oborových dnech  PASIVNÍ PRŮMĚRNÁ  AKTIVNÍ 

Dodržení termínu pro zadání tématu oborové práce 10.1.2014 ANO   NE 

Dodržení termínu odevzdání práce 7.5.2014 do 17:00  ANO   NE 

 

Plnění formálních požadavků práce 

Obálka (název práce, autor, datum odevzdání, jméno vedoucího práce, podpis žáka) 

         ANO   NE 

Čestné prohlášení       ANO   NE 

Úvod         ANO   NE 

Závěr         ANO   NE 

Použitá literatura (prameny ze dvou zdrojů)    ANO   NE 

Důsledné a přesné uvedení zdrojů     ANO   NE 

 

Plnění obsahových požadavků práce 

Kvalita oborového obsahu  NEDOSTAČUJÍCÍ  PRŮMĚRNÁ  VÝBORNÁ 

Věcná správnost   NEDOSTAČUJÍCÍ  PRŮMĚRNÁ  VÝBORNÁ 

Tvořivý přístup a originalita  NEDOSTAČUJÍCÍ  PRŮMĚRNÁ  VÝBORNÁ 

Přílohy – Zamyšlení nad Oborovými dny NEDOSTAČUJÍCÍ  PRŮMĚRNÁ  VÝBORNÁ 

Fotografie, obrázky, grafy apod.     ANO   NE 

 

Celkové zhodnocení oborovým učitelem: 

2 – 5 vět + návrh známky 

 

Vyjádření garanta oborové práce: 

  

....................................................... 

 vedoucí práce                 .                



Vážení rodiče, 

 

dne 10. 6. 2014 od 13:00 hodin proběhnou obhajoby magisterských oborových 

prací vašich dětí. 

Tento rok došlo ke změnám v tvorbě a hodnocení oborových prací. Pro každý ročník 

je stěžejní jiná předmětová oblast. V šestých a sedmých ročnících jsme se zaměřili na 

formální stránku oborové práce, v osmých ročnících na gramatickou a stylistickou 

správnost. V devátých ročnících je stěžejní obhajoba a prezentace práce. Hodnocení 

oborových prací pak bude zahrnuto v těchto předmětech: Informatika (pro 6. a 7. 

ročníky), Český jazyk (pro 8. ročníky) a Volba povolání (pro 9. ročníky). 

Více informací je na školních webových stránkách, v žákovské knížce, případně se 

můžete obrátit na oborové učitele, třídní učitele či zástupkyni školy Mgr. Jitku 

Kopáčovou.  

Vzhledem k tomu, že snahou naší školy je úspěšné uplatnění našich žáků ve 

společnosti, přikládáme oborovým pracím a jejich prezentaci velkou váhu. Proto bychom 

byli rádi, kdybyste svou přítomností na obhajobách své děti podpořili. 

Budete mít příležitost je vidět v jiném světle – v roli dozrávající mladé dívky či 

dospívajícího chlapce, kteří musí u komise prodat to, na co se během oborových dnů 

připravovali.  Poznáte, v čem vaše děti vynikají a jakým směrem by se v budoucnu mohly 

ubírat. Možná vás překvapí! 

Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu vašich dětí. 

V Praze dne 27. 5. 2014 

 

       Za vedení školy Mgr. J. Kopáčová, ZŘ 

 


