
Absolventské práce 9. ročníku 31. 5. + 2. 6. 2022 

   Tradicí Zaalejky se staly absolventské práce deváťáků. Jejich tvorba naplňuje čas posledních 

týdnů 9. tříd ve škole a jejich následné obhajoby potvrzují, co všechno se absolventi školy 

těsně před opuštěním lavic stihli naučit. A čím musel autor absolventské práce projít? 

Nejdříve vymyslet téma, oslovit garanta a přesvědčit ho, že právě toto téma je pro 

zpracování ideální a jedinečné. Dále bylo nutné práci s garantem několikrát konzultovat po 

obsahové i formální stránce. Zbývalo vymyslet a zrealizovat praktický úkol, vytvořit 

prezentaci a máme hotovo. Tak jednoduché to ale zdaleka nebylo. Čas tlačil, nervozita 

vzrůstala, ne každé odevzdání práce klaplo na první pokus. Nakonec se ale vše zadařilo a 

poslední květnový den a druhý červnový den byly těmi, kdy tvůrci absolventských prací 

obhajovali s různou mírou nervozity svoje práce. Rozmanitá témata zaujala hodnotící komisi i 

přihlížející osmáky a spolužáky. Poučili jsme se v řadě oblastí. Čekaly na nás fotbal, veslování, 

balet, počítačové hry, ruská literatura, informace zeměpisné i astrologické. Z praktických 

úkolů zaujal trenažer na veslování, baletní vystoupení, krátký klavírní koncert i ochutnávky 

dobrot typických pro různé části světa. Letošní deváťáci byli v nevýhodě, covid totiž zrušil dva 

ročníky absolventských prací, nemohli proto vidět, jak obhajoby absolventských prací mají 

probíhat. Přesto se jim vše podařilo, všem patří pochvala a poděkování. 

 



 

Pohled tvůrce AP 

   V termínu 31. 5. a 2. 6. jsme obhajovali naše absolventské práce před komisí. Dalo by se 

říct, že je v našem případě je to završení základní školy. Troufám si říct, že jsme to všichni 

brali opravdu vážně a snažili jsme se podat co nejlepší výkon, někdo byl připravený méně, 

někdo více, ale nikdo přípravu úplně nepodcenil. Každý z nás si vybral téma a také garanta, 

který nám následně pomáhal se zpracováním samotné absolventky. Pro některé byla 

obhajoba velmi náročná, především kvůli nervozitě a stresu, kterému se asi nikomu 

nepodařilo vyvarovat. Bylo krásné vidět, jak jsme se všichni vzájemně podporovali a snažili se 

navzájem aspoň trochu uklidnit. Každoročně se mohou na obhajoby přijít podívat osmáci, my 

jako osmáci jsme o to byli bohužel ochuzeni, takže jsme nevěděli, co přesně od toho máme 

čekat. Mě osobně nervozita dohnala už předešlý den, to se na mně taky podepsalo. V den 

obhajob jsem byla vystresovaná jako nikdy předtím. Jakmile se na hodinách objevil čas 

11:40, věděla jsem, že to nastane a už není cesty zpět. V ten moment, co jsem předstoupila 

před komisi a viděla všechny ty lidi, co se přišli podívat, nahrnuly se mi slzy do očí. Naštěstí to 

nebylo tak hrozné, jak jsem si myslela. Nedopadlo to úplně nejhůř, sice jsem to nezvládla 

úplně podle svých představ, ale zvládla, to je hlavní. Obhajoby jsou úspěšně za námi, všichni 

jsme to zvládli i přes velký stres, který jsme měli. Čeká nás pár posledních dní na této škole, 

takže bychom si to měli náležitě užít, teď už snad bez stresu:). 

 

Alena Navrátilová + Vendula Ptáčková, 9. A 


