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MANUÁL PRO TVORBU ROČNÍKOVÉ PRÁCE 
 

Od školního roku 2018/2019 došlo k úpravě způsobu vypracování ročníkových prací.  

4. a 5. ročníky mají vlastní podobu ročníkových prací ve formě referátu před třídou. Na II. stupni 
dochází k úpravě, která si klade za cíl zatraktivnění, zpřehlednění požadavků a celkovou větší 
zainteresovanost žáků na jednotlivých projektech. Přinášíme manuál pro tvorbu ročníkové práce, 
kde jsou veškeré požadavky vysvětleny.  

Žáci si nově mohou zvolit jakékoli téma, které jim imponuje a kterému by se tedy rádi věnovali. Na 
tuto volbu budou mít žáci jeden týden, pak jim bude téma přiděleno. Mělo by to fungovat tak, že 
se žáci zamyslí nad svým oblíbeným tématem, následně jdou za učitelem daného předmětu a 
domluví ses ním na konkrétní definici názvu ročníkové práce.  

Pakliže je téma ročníkové práce mezipředmětové, žáci se zeptají třídního učitele, který jim poradí, 
na koho se obrátit. V tomto dokumentu naleznete požadavky pro jednotlivé ročníky, způsob práce 
a také termíny.  

 

 

V případě jakýchkoli dotazů k podobě ročníkové práce kontaktujte: 

Ø Mgr. Lukáše Javůrka na e-mailu javurek@zs-kaplickeho.cz 
Ø Mgr. Michaelu Nigrinovou na e-mailu: nigrinova@zs-kaplickeho.cz 
Ø Mgr. Lenku Čábelkovou na e-mailu: cabelkova@zs-kaplickeho.cz 
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Parametry ročníkových prací pro 6. ročník 
- max. 1 normostrana textu ve Wordu/GoogleDocs/LibreOffice apod. 
- NORMOSTRANA1: 1 800 znaků na stránce včetně mezer 
- NASTAVENÍ STRÁNKY 

o okraje: ze všech stran 2,5 cm 
- NÁLEŽITOSTI TEXTU 

o písmo běžného textu: Garamond, Times New Roman či jiné patkové písmo; velikost 
12, zarovnání do bloku, barva písma černá, řádkování 1,5 

o formát nadpisů: dobře čitelné ostré bezpatkové písmo (Arial, Open Sans, Verdana, 
Segoe UI), velikost 16, zarovnání doleva, číslování (1., 2….) 

- žáci 6. třídy tvoří pouze textový výstup, bez anotace, bez klíčových slov, bez obsahu, pouze 
titulní stránka + 1 normostrana textu 

- vlastní text práce bude souvislý text, bez odrážek 
- jako přílohu mohou žáci zařadit obrázky a grafy, které je nutno doplnit odkazem na pramen 

Obhajoba ročníkové práce v 6. ročníku 
- představení výsledků a průběhu práce:  

o Moje téma bylo … Dozvěděl/a jsem se … Překvapilo mě … Zaujalo mě … Práce mě 
bavila/nebavila, protože … 

o obhajoba by měla mít formu referátu ve smyslu objasnění nově nabytých vědomostí 
o seznámení s průběhem práce – s jakými zdroji žák pracoval, kolik bylo dostupných 

zdrojů, jaké penzum času věnoval žák práci apod. 
o délka obhajoby: max. 5 minut 

- žák může při prezentaci své ročníkové práce využít prezentace vytvořené v programu 
PowerPoint či jiném prezentačním softwaru 

 
1 viz kapitolu Co je to normostrana? 



 

 

Parametry ročníkových prací pro 7. ročník 
- max. 1 normostrana textu ve Wordu/GoogleDocs/LibreOffice apod. 
- NORMOSTRANA2: 1 800 znaků na stránce včetně mezer 
- NASTAVENÍ STRÁNKY 

o okraje: ze všech stran 2,5 cm 
- NÁLEŽITOSTI TEXTU 

o písmo běžného textu: Garamond, Times New Roman či jiné patkové písmo; velikost 
12, zarovnání do bloku, barva písma černá, řádkování 1,5 

o formát nadpisů: dobře čitelné ostré bezpatkové písmo (Arial, Open Sans, Verdana, 
Segoe UI), velikost 16, zarovnání doleva, číslování (1., 2….) 

- žáci 6. třídy tvoří pouze textový výstup, bez anotace, bez klíčových slov, bez obsahu, pouze 
titulní stránka + 1 normostrana textu 

- vlastní text práce bude souvislý text, bez odrážek 
- jako přílohu mohou žáci zařadit obrázky a grafy, které je nutno doplnit odkazem na pramen 

Obhajoba ročníkové práce v 7. ročníku 
- představení výsledků a průběhu práce:  

o Moje téma bylo … Dozvěděl/a jsem se … Překvapilo mě … Zaujalo mě … Práce mě 
bavila/nebavila, protože … 

o obhajoba by měla mít formu referátu ve smyslu objasnění nově nabytých vědomostí 
o seznámení s průběhem práce – s jakými zdroji žák pracoval, kolik bylo dostupných 

zdrojů, jaké penzum času věnoval žák práci apod. 
o délka obhajoby: max. 8 minut 

- žák při prezentaci své ročníkové využívá prezentace vytvořené v programu PowerPoint či 
jiném prezentačním softwaru 

o prezentace má alespoň 4 snímky 
§ úvodní snímek – název tématu, jméno autora, jméno vedoucího práce 
§ další 2 snímky seznámení s výsledky a průběhem práce 
§ na posledním snímku bude seznam zdrojů 

- PREZENTACE NENÍ ČTECÍM ZAŘÍZENÍM PREZENTUJÍCÍHO, ALE POUZE PODKLADEM!!! 

 
2 viz kapitolu Co je to normostrana? 



 

 

Parametry ročníkových prací pro 8. a 9. ročník 
- jednotná kritéria pro oba ročníky 
- 4 normostrany textu ve Wordu/GoogleDocs či jiném textovém procesoru + titulní strana, 

anotace, klíčová slova, obsah, zdroje 
- okraje stránky 2,5 cm, číslování stránek uprostřed dole 
- NÁLEŽITOSTI TEXTU 

o Písmo běžného textu: Garamond, Times New Roman či jiné patkové písmo; 
velikost 12, zarovnání do bloku, barva písma černá, řádkování 1,5; 

o formát nadpisů: dobře čitelné ostré bezpatkové písmo (Arial, Open Sans, Segoe 
UI), velikost 16, zarovnání doleva, číslování (1., 2., …). 

o Při doslovné citaci části textu napište dotyčnou citaci do uvozovek kurzívou a 
v poznámce pod čarou uveďte pod odpovídajícím číslem, odkud jste text převzali–
viz příklad 1. 

o na konci práce bude přiložen číslovaný seznam použitých zdrojů, kde budou 
uvedena všechna díla, se kterými žák pracoval (viz Příloha 2) 

o žák vytvoří na druhé straně souboru krátkou anotaci a vypíše klíčová slova textu, 
na třetí stranu dokumentu vygeneruje obsah 

Příklad 1: Jak vypadá citace v textu 
- První mechanický stroj poháněný parou sestrojil Hérón Alexandrijský v 1. století našeho 

letopočtu. Považoval jej ale jen za hračku a na praktické využití nedošlo. Dnes je vynález parního 
stroje obvykle připisován skotskému vynálezci Jamesi Wattovi, který ho vynalezl v roce 1765. 
Ve skutečnosti Watt „pouze“ významně zdokonalil stroje Thomase Saveryho a Thomase 
Newcomena. Jednalo se o stroje na principu kondenzace syté páry ve válci a využití síly 
vyvolané podtlakem k čerpání vody.1 

_________________________ 

 RŮŽIČKA, Oldřich a Silvie SANŽA. Cestovatel časem. Ilustroval Jan KLIMEŠ. 
V Praze: Albatros, 2017. ISBN 9788000049113. 

- Poznámka pod čarou se vkládá v programu MS Word na kartě REFERENCE. 
- V citaci musí být obsaženy informace o autorovi, názvu zdroje, místě vydání, nakladatelství, 

roku vydání a ISBN. Pro generování citací využijte internetovou stránku www.citace.com  

ANOTACE 

- Primárním účelem anotace je vytvořit text, který bude dostatečným shrnutím obsahu práce. 
Je psána ve 3. osobě – Práce se zabývá… 

- Vzor anotace naleznete v Příkladu 2. 
- Co patří do anotace: shrnutí probírané problematiky, přibližně 6 řádků textu, souvislý text 

tvořený větami. 
 
 
 
Příklad 2: Jak vypadá anotace dokumentu 



 

 

Ročníková práce se zaměřuje na nejzajímavější vynálezy 20. století v oblasti vědy a techniky. V práci 
jsou vyjmenovány nejpozoruhodnější objevy z různých sfér lidského života. Práce se podrobněji 
zabývá zejména vynálezem kontaktních čoček. Práce obsahuje životní příběh vynálezce kontaktních 
čoček Otty Wichterleho. Práce se zaměřuje také na všechny oblasti využití kontaktních čoček i na 
způsoby výroby a inovace, které v rámci této oblasti nastaly. Přílohou práce je pak detailní nákres 
kontaktní čočky a životní data Otty Wichterleho. 

Obhajoba ročníkové práce v 8. a 9. ročníku 
- představení výsledků a průběhu práce:  

o Moje téma bylo … Dozvěděl/a jsem se … Překvapilo mě … Zaujalo mě … Práce mě 
bavila/nebavila, protože … 

o obhajoba by měla mít formu referátu ve smyslu objasnění nově nabytých vědomostí 
o seznámení s průběhem práce – s jakými zdroji žák pracoval, kolik bylo dostupných 

zdrojů, jaké penzum času věnoval žák práci apod. 
o délka obhajoby: minimálně 5 a maximálně 10 minut 

- žák prezentuje výsledky své práce na podkladě prezentace vytvořené v programu 
PowerPoint či jakémkoli jiném prezentačním softwaru 

- žák může pro svou obhajobu využít vlastní videozáznamy, pro objasnění také sdílená videa 
(YouTube, iVysílání apod.), ale POZOR! -> obhajoba nesmí sklouznout k pouštění videa a 
mlčení – video slouží jako podklad a doplnění pro mluvený projev žáka 

- záleží na kreativitě žáka -> po konzultaci s vedoucím práce jsou přípustné i další formy 
prezentace výsledky a postupu -> např. pokusy v chemii a fyzice, četba v českém jazyce, 
názorná ukázka v informatice apod. 



 

 

Co je to normostrana 
Ø standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků (včetně mezer) a řádků. V českém 

prostředí je to rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti 
řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. 

Cíle ročníkových prací 
Ø ŽÁK: 

o předvede schopnost analýzy odborného textu; 
o dokáže analyticky pracovat s různými informačními zdroji; 
o samostatně vytvoří souvislý učební text; 
o samostatně interpretuje výsledky své práce; 
o prokazuje schopnost práce s textovým procesorem na patřičné úrovni; 
o konzultuje průběh a výsledky své práce s vedoucím; 
o reflektuje postupy užité v rámci své práce; 
o samostatně komentuje průběh své práce. 

Ø CÍLE: 
o umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; 
o podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 
o vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 
o rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; 
o připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; 
o pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a 
profesní orientaci. 

Výběr témat ročníkových prací 
- žáci mají volnou ruku při výběru témat s tím, že učitel může vést maximálně 4 práce ve třídě za 

předmět; nerozhodní žáci pak dostanou na výběr z palety témat, která vymyslí učitelé 
- v případě velkého zájmu může učitel odřeknout vedení práce 

Hodnocení ročníkových prací 
- výběr témat ročníkových prací proběhne do termínu: 21. února 2020 

o třídní učitel vyplní tabulku, do které zadá téma a vedoucího ročníkové práce 
- obhajoby ročníkových prací proběhnou v červnu, přesný den bude upřesněn 
- žáci odevzdávají finální verze ročníkových prací k termínu 22. května 2020 
- žáci jsou klasifikováni následovně:  
- velká známka z daného předmětu,  
- velká známka z informatiky,  
- velká známka z češtiny. 
- žák musí během přípravy finální verze ročníkové práce 2x konzultovat její průběh s vedoucím 

učitelem, pakliže tak neučiní, snižuje se mu známka minimálně o jeden stupeň 
o žák kontaktuje učitele sám – nejlépe na konci února a během dubna 



 

 

Kritéria hodnocení ročníkové práce 
ü Věcná správnost. 
ü Gramatická a stylistická úroveň. 
ü Obsah vlastních myšlenek. 
ü Využití více informačních zdrojů. 
ü Nápaditost a originalita zpracování. 
ü Grafická úprava. 
ü Přesnost citací a seznam zdrojů. 
ü Vlastní obhajoba práce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 1: Titulní stránka – ke stažení také na webu školy 

Příloha 2: Jak má vypadat seznam použitých zdrojů? 

Příloha 3: Jak na tvorbu prezentace v MS PowerPoint?



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 
 

NÁZEV PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Školní rok: 

Vedoucí práce: 
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Jak na tvorbu prezentace v MS PowerPoint 

 

 

 

 


