
ZKRÁCENÁ PRAVIDLA PRO TVORBU ROČNÍKOVÝCH PRACÍ – šk. rok 18/19 
 
Ročníková práce je od školního roku 2010/11 součástí profilové části maturitní zkoušky 
na TG. Zvolené téma souvisí s vyučovacím předmětem, jehož celková hodinová dotace je 
minimálně 4 hodiny (studia na vyšším stupni víceletého gymnázia), nejlépe seminářem.   
 
Při hodnocení ročníkové práce se sleduje: 

1. obsahová úroveň práce 
2. vyjadřování a jazyková bezchybnost 
3. původnost práce (vlastní názory, hodnocení, přínos, vztah…) 
4. formální náležitosti 
5. využití práce 

 
Formální záležitosti: 

- písmo velikosti 12, font Times New Roman nebo Arial, řádkování 1,5 
- text jednostranný 
- okraj vlevo odsazen na 3 cm kvůli vazbě, ostatní okraje standardní 
- zarovnání textu do bloku, odstavce jsou odsazeny 
- v textu se používá jeden styl písma, v nadpisech je možno používat tučné písmo 
- strany se počítají od první strany, číslují se ale až od úvodu 
- citace v textu lze uvádět podle zaměření práce 2 způsoby: 

o v pracích humanitních se používají citace označené v textu číslem, které 
odkazuje na zdroj uvedený na téže straně pod čarou (blíže citační normy); 
Tuto formu na TG preferujeme 

o v přírodních vědách se používají zkrácené citace – za citovanou větu, odstavec 
uvádíme autora a rok vydání díla (např. Novák, 2004), v seznamu literatury 
pak musí být uveden celý zdroj (autor, jméno díla, místo vydání: 
nakladatelství, rok vydání), u internetových zdrojů také autor, název, rok a 
úplná internetová adresa 

o blíže viz „Jak by měla vypadat správná citace“ 
- číslování kapitol, grafů, tabulek a další grafiky se řídí těmito pravidly: 

a) každá velká kapitola se uvádí na novou stranu 
b) za číslováním se neuvádí tečka (př. 1 Závěr, 1.1 Cíle práce, Tab. 1.1.1 Cíle práce) 
c) grafy, tabulky a obrázky se číslují samostatně a nebývají součástí vlastního textu 

 
 
Obsahová stránka: 

- práce má obsahovat minimálně 20 – 25 normostran čistého textu (bez graf. příloh, 
NS = 1800 znaků), max. délka není stanovena, doporučuje se nepřekročit 40 stran. 
Pro žáky – cizince je stanoveno minimálně 15 – 20 normostran. 

 
- práce se obvykle dělí na následující části: 

o Titulní strana (škola, třída, rok, jméno autora a konzultanta, název práce, 
maturitní ročníková práce – nikoli seminární apod.) 

o Prohlášení a podpis (vlastnoruční) 
o Poděkování (není povinné) 
o Abstrakt (není povinné) 



o Obsah 
o Úvod (obsahuje cíl práce, cestu k dosažení cílů, případně hypotézu)  
o Zpracování literatury a tématu 
o Diskuze (diskuse není rozhovor!) – stěžejní část práce! 
o Závěr (naplnění cíle, využití práce) 
o Seznam zkratek 
o Seznam použité literatury 
o Přílohy, obrázky, grafy 
 

V úvodu žák seznamuje s tématem, uvádí cíle práce, případně její využití (1,5– 
2 strany). Nečísluje se jako kapitola.  
V kapitolách věnovaných zpracování literatury a tématu jsou fakta a údaje, které 

čerpal autor práce z literatury a jiných zdrojů. Neuvádí zde své názory, spíše popisuje známé 
skutečnosti. Tato část práce nemůže tvořit její velkou většinu (více jak 2/3, max. 15/ event. 10  
stran). 

V diskuzi autor vyjadřuje své vlastní názory na daný problém vzhledem k faktům, 
které uvádí v části „Zpracování literatury a tématu.“ Jedná se o postoje, řešení, zkušenosti. 
Pokud je součástí práce vlastní výzkum či anketa, analyzuje a vyhodnocuje jejich výsledky a 
navrhuje možné další rozšíření výzkumu (2-3 strany). Diskuse nesmí mít kompilační 
charakter, žák by měl kvalifikovaně vyjádřit svůj vlastní názor. 

V závěru stručně hodnotí dosažení vytyčených cílů a oblasti, kde by měla být práce 
využita (pokud není uvedeno v úvodu, 1-2 strany). 

V seznamu zkratek jsou uváděny vysvětlivky zkratek, použitých v textu (mezinárodní 
společnosti, organizace, odborné pojmy atd.). 

Obrazová příloha obsahuje grafiku, která se týká tématu. Každá grafika (obrázek, graf, 
tabulka) musí být očíslována a uvedena s názvem (např. Obr. 9.1 Automobil Škoda Octavia). 
Může být zahrnuto do textu, avšak nesmí dojít ke snížení minima normostran (tedy znaků). 
 
Termíny: Zvolení tématu včetně odevzdání formuláře pro zadání ročníkové práce – do 

1. 10. (vyplněný formulář poslat na e-mail hausdorova@trojskegymnazium.cz. 
Formulář je ke stažení na webu školy) 
Stanovení konzultanta – do 1. 10. 
Odevzdání konceptu celé práce – do 20. 12. (vedoucí práce) 

       Doladění, formální úpravy a opravy chyb – do 22. 3. (konzultant) 
                 Hodnocení konzultanta (garanta) – do 29. 3. 
  Určení oponenta práce – do 7. 3. 

Odevzdání svázané práce v sekretariátu (zároveň v elektronické podobě – 
Hau, Jen) – 29. 3. do 16:00 
Posouzení oponenta – do 26. 4.  

  Obhajoba ročníkové práce – viz termín ústní části MZ 
 
Práci je nutné odevzdat v papírové (do sekretariátu TG) i elektronické podobě (na mail 
oponenta a v kopii na jendrejas@trojskegymnazium.cz a hausdorova@trojskegymnazium.cz) 
 
Nedodržení termínu odevzdání práce 29. 3. = nehodnocen z předmětu Svět práce, nelze 
postoupit k MZ. 

mailto:jendrejas@trojskegymnazium.cz


V případě hodnocení práce oponentem „nedostatečný“ bude stanoven termín přepracování 
RP. V případě plagiátorství se práce hodnotí jako neodevzdaná. 
 
Přílohy: správná citace, úloha konzultanta a postup při obhajobě (viz níže) 

Jak by měla vypadat správná citace 

1. Tištěná média 

Monografické publikace 

VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat: Metodika komunikace v rámci osobnostní 
a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno: Občanské sdruženi AISIS, 2005. ISBN 8023945149. Kapitola 
2.2, s. 21. 

Sborníky 

DE MAN, Paul. Rétorika temporality. In Umění, krása, šeredno: Texty z estetiky 20. století. 
ZUSKA, Vlastimil. Praha: Karolinum, 2003. Ironie. s. 117 – 154. ISBN 8024605406. s. 147. 

Časopisy 

MORKES, František. Kořeny moderní školy a pedagogiky. Učitelské noviny. 2006, č. 6, s. 16-
17. ISSN 01395718. 

2. Internet 

Kniha  

ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, 
sv. 9 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/ 
75/66/valka_s_mloky.pdf. 

Článek 

TICHÁ, Jana a TICHÝ, Miloš. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem 
Slunce. In: Věda.cz [online]. 21.4.2011 [cit. 27.7.2011]. Dostupné z: 
http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377. 

Diplomová práce 

NELEŠOVSKÁ, Magda. Venture Capital a možnosti jeho využití při expanzi podniku do 
zahraničí. Praha, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
mezinárodních vztahů. Vedoucí práce Eva Černohlávková. Dostupné také z: 
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46612 

citační normy ČSN ISO 690 https://sites.google.com/site/novaiso690/ 

https://sites.google.com/site/novaiso690/


 

 

Úloha konzultanta maturitní práce 
 

 
1. Pomoc při výběru tématu a názvu práce, zúžení tématu, aby se mu mohl věnovat do 

hloubky – ne „Druhá světová válka“, ale „Bitva o Stalingrad“) 
2. Vést přehled o počtu konzultací (minimálně 3 ústní, ostatní elektronické, z toho jedna 

o literatuře, osnově práce a rozdělení do kapitol, druhá o diskuzní části a třetí o 
věcných a formálních chybách – upozornit na jazykové chyby). Konzultace probíhá ve 
formě dohodnuté schůzky, nikoliv rychlého rozhovoru (na chodbě a podobně). 

3. Napsat písemné hodnocení (10-15 řádků, v něm zhodnotit přístup studenta, 
zohlednění doporučení konzultanta, a to, zda práce byla psána postupně či na 
poslední chvíli, odhadnout kvalitu práce – vyzdvihnout klady, případně popsat 
zápory…) v termínu s odevzdáním RP. 

 

 
OBHAJOBA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 
Obhajoba RP 
 

- 15 minut (příprava na potítku 5 min) 
- 5 min – cíle, motivace, problémy 
- 5 min – představení práce, možnost ppt prezentace – s minimem textu: obrázky, 

grafy, o nichž student mluví, ukázky fotografií, vlastních prací 
- 5 min – odpovědět na 2-3 otázky (v oponentuře), další otázky na místě, reagovat na 

připomínky oponenta (vhodným způsobem) 


