STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
DUKELSKÁ 313, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pravidla pro zadání seminárních prací v maturitních třídách
ve školním roce 2019/2020
Seminární práce jsou zadávány v maturitních třídách z odborných předmětů, které jsou
součástí profilové maturitní zkoušky.
Jejich cílem je řešit zadání daného předmětu s nutným a žádoucím přihlédnutím
k vědomostem z dalších předmětů. V práci by měli studenti deklarovat nejen znalosti, které
mají z daného předmětu, ale i z jiných oblastí, tím prokázat celkovou orientaci v daném
oboru.
Seminární práce jsou součástí hodnocení žáků ve druhém pololetí. Jejich nevypracování bude
považováno za nesplnění požadavků učiva daného pololetí, a tím i celkové neklasifikování
z daného předmětu v řádném termínu.
Součástí seminárních prací je i jejich veřejná obhajoba.
Zadání prací
 Vedoucí prací vypracují zadání a vedení školy je zveřejní.
 Práce zadává vyučující daného předmětu. Tento se také stává vedoucím práce.
 Pro daný předmět může vyhlásit téma i vyučující, který předmět v daném ročníku
neučí. V tomto případě ale bude oponentem práce vyučující předmětu v aktuálním
školním roce.
 Každý žák zvolí právě jedno téma. Systém volby – rychlost přihlášení tématu u
vyučujícího, resp.vedoucího práce.
 Žák bude mít možnost zvolit si vlastní téma, které musí být schváleno vedoucím
práce. Po schválení je zařazeno jako zvolené téma do seznamu.
 Vedení školy schválí konečný seznam témat pro daný školní rok.
 Vedoucí práce zvolí 2 konzultační termíny, do nichž mu žáci předloží aktuální stav
práce.
 Vypracovanou práci odevzdá žák v daném termínu vedoucímu práce.
 Ten ji předá oponentovi, jehož jmenuje vedení školy.
 Oponent vypracuje posudek práce, který předá v určeném termínu žáku i vedoucímu
práce.
 Posudek je součástí hodnocení práce spolu s výsledkem veřejné obhajoby.
Výběr odborných předmětů, počet prací na jednotlivé předměty
Silniční doprava a logistika
Manipulace s materiálem
Motorová vozidla
Údržba a opravy vozidel
Autoelektrotechnika a diagnostika
Motorová vozidla
Údržba a opravy vozidel
Učební praxe

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
DUKELSKÁ 313, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Vedoucí prací vypíší maximálně 10 témat z každého maturitního předmětu.
Způsob zpracování a pokyny k obsahu, rozsahu a odevzdání seminární práce:
 Práce je vypracována v souladu s normou ČSN ISO 7144.
 Minimálně 15 stran textu.
 Doporučená velikost písma 12 dpi (pro Arial), řádkování 1,5 a šíře okrajů
vlevo 35 mm, vpravo 15 mm. Není vyloučen oboustranný tisk hlavní textové části
práce (tomu je nutné uzpůsobit okraje rubové strany).
 Součástí práce je několikařádkové resumé v anglickém jazyce umístěné na začátku
práce.
 Je vhodné využít šablonu dostupnou na webových stránkách školy.
 Práce bude pevně svázána standardním vázacím zařízením.
 Student odevzdá práci ve dvou výtiscích a elektronické formě (formát Word či PDF).
Veřejná obhajoba seminární práce
 Žák veřejně prezentuje svou práci. Délka prezentace – max.10 minut.
 Žák odpoví na případné dotazy z pléna. Délka – max.10 minut.
Klasifikace práce
Klasifikace bude spojením navržené známky vedoucím práce, oponentem a výsledkem
veřejné obhajoby.
Kriteria pro klasifikaci:
Výborný – samostatná výborná práce dokladující znalosti maturanta o zpracovávaném
tématu, včetně souvislostí. Bez věcných i formálních chyb, grafická úprava podle
zadání.
Chvalitebný – samostatná výborná práce dokladující znalosti maturanta o zpracovávaném
tématu, včetně souvislostí. S drobnými věcnými i formálními chybami, bez chyb
v grafické úpravě podle zadání.
Dobrý – dobrá práce dokladující znalosti maturanta o zpracovávaném tématu, s možnými
zásahy vedoucího práce nejen organizačního charakteru. S věcnými, byť ne
zásadními chybami. S formálními chybami, ale bez chyb v grafické úpravě práce.
Dostatečný – dobrá práce, na níž se i po věcné stránce podílel významnou pomocí vedoucí
práce. Věcné a formální byť ne zásadní chyby, včetně možných drobných chyb
v grafické úpravě textu.
Nedostatečný – špatná a chybně vypracovaná práce nesplňující zadání, případně práce
prokazatelně převzatá bez vlastního přínosu studenta.
Termíny:
 Návrhy vlastních témat žáky – 4.10.2019.
 Vypracování zadání vedoucími práce – 7.10.2019.
 Zveřejnění témat vedením školy – 11.10.2019.
 Ukončení volby jednotlivých témat studenty – 25.10.2019.
 Schválení konečného seznamu zapsaných témat vedením školy – 29.10.2019.
 Termín odevzdání seminární práce a přidělení oponentů – 18.2.2020.
 Vypracování oponentního posudku a seznámení žáka – 28.2.2020.
 Veřejná obhajoba seminární práce – 10.- 12.3.2020.
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V Ústí nad Orlicí 27.9.2019.

