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OBHAJOBA ROČNÍKOVÉ PRÁCE V RÁMCI TROJSKOKU  

 

• Téma si vybírá žák podle svého zájmu v rámci zvoleného předmětu, 

• konzultantem a hodnotitelem práce je učitel Trojského gymnázia, 

• součástí práce musí být praktický výstup (model, anketa, vlastní tvůrčí aktivita – báseň, obraz, 

povídka, článek do novin…), 

• Práce musí splňovat následující formální záležitosti:  

✓ Minimální rozsah práce 8–10 normostran (1 NS = 1 800 znaků), 

✓ formát A4, 

✓ typ písma nejlépe Times New Roman nebo Arial,  

✓ minimální velikost písma 12, 

✓  zarovnání do bloku, 

✓  jednoslovné předložky a číslice nejsou na konci řádku, 

✓ práce je rozvržena na kapitoly a podkapitoly na základě desetinného třídění, každá kapitola začíná na 

samostatné stránce, 

✓ číslování začíná od strany, na které je text vlastní práce, tedy úvod, 

✓ jsou uvedeny zdroje a citace podle ČSN. 

• práce musí být odevzdána v termínu v písemné podobě do sekretariátu školy a elektronicky zaslána 

na adresu konzultanta a třídního učitele, 

• obhajoba práce je podpořena prezentací v PowerPoint,  

• délka obhajoby 10 minut, v následujících 5 minutách prostor na dotazy, 

• obhajoba proběhne před komisí a spolužáky, vybrané práce poté před rodiči a učiteli,  

• hodnotí se kvalita práce, autorský přístup a ústní projev při obhajobě,  

• upozornění: V případě plagiátorství práce k ústní obhajobě nepostupuje a je hodnocena 

nedostatečnou známkou, 

• výsledná známka se započítává do předmětu, kterého se týká (20b známka), může dojít i k rozdělení 

známky mezi 2 předměty (10 b + 10 b, rozhoduje konzultant ve spolupráci s TU), v nejednoznačných 

případech či v případě, že předmět se v kvartě neučí, se známka počítá do Čjl, 

• práce má tuto strukturu: desky a titulní stránka, prohlášení, poděkování (není povinné), obsah, úvod, 

další kapitoly a podkapitoly práce, závěr, použitá literatura, přílohy,  

• titulní list obsahuje tyto údaje: Trojské gymnázium Logo TG Název ročníkové práce Ročníková 

práce Jméno a příjmení autora Jméno a příjmení konzultanta Rok odevzdání a místo Praha-Troja,  
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• na další straně nesmí chybět prohlášení (např. Prohlašuji, že jsem tuto ročníkovou práci 

vypracoval(a) samostatně a použil(a) pouze uvedené zdroje a literaturu. V Praze dne ….. podpis.),  

• na další stránce může, ale nemusí být poděkování (např. Za cenné rady, připomínky při vypracování 

této ročníkové práce děkuji….), 

• obsah (očíslované názvy kapitol a podkapitol s číslem stránky, na které začíná příslušný text),  

• úvod (stručný popis obsahu jednotlivých kapitol, cíle práce a postup, nečísluje se), 

• další kapitoly (vlastní práce uspořádána v logickém sledu, každá kapitola začíná na samostatné 

stránce), 

• praktická část je součástí práce,  

• text je vhodné doplnit obrázky, tabulkami, grafy atd., 

• závěr (shrnutí a zhodnocení cílů, zhodnocení, návrhy), 

• použitá literatura ve formátu daném normou (bibliografické citace podle ČSN 01 0197) o 

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. 
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