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Seminář k odborné práci 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ 

(Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence k samostatnému zpracovávání 

odborných prací a k její obhajobě. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Předmět je vyučován ve třetím ročníku jednu hodinu týdně ve skupinách s ohledem na 

zvolená témata odborných prací. 

Pro časovou dotaci jsou využity hodiny disponibilní časová dotace Rámcového učebního 

plánu. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 učitel vede žáka k samostatnému plánování a organizaci postupů, zadává termíny 

a požadavky na jednotlivé výstupní činnosti a konzultuje s žáky dílčí kroky dosažení 

 učitel vede studenty k práci s odbornou literaturou, k vhodnému používání 

internetu, k efektivnímu způsobu získávání poznatků a vyhledávání informací 

 učitel vyžaduje od žáků znalost odborné terminologie a rozvíjí schopnost 

samostatného studia odborných textů. 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vyžaduje při řešení problému jeho analýzu, rozdělení na dílčí kroky a návrh 

postupu řešení 

 učitel vede žáky k vyslovení hypotézy před praktickým měřením a šetřením 

 učitel vyžaduje od žáků interpretaci výsledku, vlastní hodnocení výsledků z hlediska 

jejich souladu s běžnou zkušeností  

Kompetence komunikativní 

 učitel nechává žáky prezentovat výsledky jejich práce a vede je ke schopnosti 

prezentovat vědecky správně a přesvědčivě 

 učitel dbá při ústním i v písemném projevu na jeho jasné a odborně přesné formulace 

s použitím odborné terminologie i na správné použití výpočetní techniky 

a mateřského a cizího jazyka 

 učitel rozvíjí schopnost mimoverbálního vyjádření myšlenek s použitím symbolů 

a grafických vyjádření 
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 učitel pomáhá žákovi k získání dovedností prezentovat jeho práci i sám sebe před 

známým i neznámých publikem 

 učitel podporuje odbornou komunikaci a věcnou argumentaci při prezentaci práce 

jiných studentů. 

Kompetence sociální a personální 

 učitel vede žáky ke stanovení cílů a postupů jejich práce, k vlastnímu hodnocení jejich 

práce a pokroku a k posuzování práce ostatních. 

Kompetence občanská 

 učitel vede žáky k respektování autorských práv a k zásadám vědecké práce při práci 

s informacemi tím, že důsledně vyžaduje uvádění zdrojů, z nichž žák čerpá informace 

ve své práci 

 učitel vyžaduje dodržování termínů a plnění stanovených úkolů, podporuje 

zodpovědné plnění úkolů. 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ODBORNÁ A VĚDECKÁ PRÁCE ODBORNÁ A VĚDECKÁ PRÁCE  

Sám si plánuje a organizuje svou pracovní činnost, 

přijímá radu a kritiku ze strany druhých. 

Provádí soustavné a objektivní pozorování, měření 

a experimenty. Připravuje plán pozorování, měření 

a experimentů. 

Předvídá průběh studovaných přírodních procesů 

na základě obecných znalostí. 

Interpretuje získané poznatky a ověřuje je. 

Formuluje na jejich základě závěry své práce. 

Přistupuje efektivně ke zdrojům informací. Kriticky 

přistupuje ke zdrojům informací, informace 

zpracovává a uplatňuje je.  

Charakter odborné a vědecké práce 

Práce s odbornou literaturou, vytvoření odborných 

textů. Zpracování odborné literatury ve formě 

konceptů, rešerší. Citace. Členění textu, výstavba 

textu. 

Studium literatury dle zaměření práce 

Pozorování, měření a experimenty. 

 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, 

KOMUNIKACE 

 

Využívá nabídku informačních a vzdělávacích 

portálů, encyklopedií, databází a knihoven. 

Posuzuje aktuálnost, relevanci a věrohodnost 

informačních zdrojů a informací.  

Informace – data a informace, relevance, 

věrohodnost informace, odborná terminologie, 

informační zdroje, informační systémy, informační 

procesy. 

Informační etika, legislativa – ochrana 

autorských práv a osobních údajů 

Informatika, základy 

společenských věd 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Využívá informační a komunikační služby v souladu 

s etickými, bezpečnostními a legislativními 

požadavky. 

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ  

Zpracovává a prezentuje výsledky své práce 

s využitím aplikačního softwaru. 

Zpracovává a interpretuje získaná data a hledá 

souvislosti mezi nimi. 

Zpracování a prezentace informací  

Publikování – formy dokumentů a jejich struktura, 

zásady grafické a typografické úpravy dokumentu 

Software pro práci s informacemi – grafické 

editory, prezentační software, multimédia 

Informatika, mediální 

výchova 

Používá adekvátní matematické a grafické 

prostředky při prezentaci odborné práce. 

Prezentace odborného textu – obsah, koherence 

textu, postoj, spisovná mluva, zásady přednesu, 

technika řeči 

Matematika 

Připraví a realizuje řečnický projev. 

Porozumí obsahu sdělení, vystihne hlavní myšlenku 

sdělení. 

Hledá možnosti interpretace textu. 

Čte text věcně a po smyslu. 

Realizuje text jako komunikační akt. 

Rétorika – druhy projevů, příprava a realizace 

řečnických projevů. Pravidla mluveného projevu. 

Praktický nácvik prezentace a obhajob prací. 

Vedení diskuse. Dialogické jednání. Přednes, 

hlasová výchova. Osobnost řečníka 

Český jazyk 

PRÁCE S DATY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRÁCE S DATY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY  

Zpracovává a prezentuje grafická data softwaru. Digitální zobrazování 

Základy digitální fotografie, pojmy dpi, ppi, barevné 

prostory, formáty fotografií (jpg, tiff…), 

komprimace, úpravy fotografií (ořez, zmenšení, 

zvětšení, ukládání, archivace, zálohování). 

Informatika 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Aplikační software 

Grafické editory, prezentační program a jeho 

používání. 

Publikování 

Zásady grafické úpravy dokumentů a typografie 

(souvislý text × prezentace), estetické a etické 

zásady publikování. 

Využívá výpočetní techniku k analýze a zpracování 

dat. 

Volí vhodné statistické metody ke zpracování dat. 

Software pro práci s daty a jeho použití – 

zpracování dat, export a import dat, průměry, 

medián, modus, percentily, odchylky. 

Informatika 

 


