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ZÁSADY

 Když nevíš, zeptej se!

 Co můžeš udělat dnes, udělej dnes! Škoda, že jsi to neudělal už včera.

 Komunikuj s konzultantem. Nezapomínej na konzultace.

 Nestahuj. Nekopíruj. Nepodváděj. Neporušuj zákon – nekraď!

 Mýlit se je lidské, avšak setrvávat v omylu je hanebnost.
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CÍL ROČNÍKOVÉ PRÁCE

 Hlouběji se seznámit s tématem zájmu.

 Naučit se pracovat se zdroji.

 Splnit povinnou slohovou práci z češtiny z odborného stylu.

 Vyzkoušet si, co bude běžnou součástí studia na vysoké škole.

 Zorganizovat si čas, dodržovat termíny.

 Oprášit si pravidla pro práci s textovým editorem a pravidla tvorby prezentací.

 Zkusit si veřejnou obhajobu před komisí a diváky.
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HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ
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ČINNOST TERMÍN

Přihlašování ke konzultantům ročníkové práce 20. – 24. 09. 2021

Úvodní konzultace žáka s konzultantem, stanovení tématu práce do 12. 10. 2021

Odevzdání ročníkové práce v souladu s pravidly organizace do 20. 12. 2021

Hodnocení žáka za přístup a zpracování ročníkové práce do 21. 01. 2022

Zveřejnění posudků a jejich předání žákům do 25. 02. 2022

Hodnocení žáka v předmětu český jazyk do 17. 06. 2022

Obhajoba ročníkové práce 09. 03. 2022

Hodnocení žáka v odborném předmětu do 17. 06. 2022



PRAVIDLA PRO ORGANIZACI ROČNÍKOVÉ PRÁCE
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https://www.gshpb.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rocnikova-prace-pro-studenty-tretiho-rocniku.pdf


KONZULTANTI A PŘIHLAŠOVÁNÍ TÉMAT (1)

 Přihlašování dle harmonogramu (20. – 24. září 2021)

 Odkaz na přihlášení – neděle 19. září 2021 v 18:00 hodin na školní email
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KONZULTANTI A PŘIHLAŠOVÁNÍ TÉMAT (2)

 Email bude rozeslán na skupinu 2019C a 2017A

 Pokud nemáte přístup ke svému školnímu emailu, kontaktujte bez zbytečného prodlení 
Dr. Konečného.

 Přihlašujete se ke konzultantovi, s nímž se následně domluvíte na tématu (bude se týkat 
předmětů, které vyučuje ve vaší třídě).

 Po uplynutí termínu pro přihlašování bude zveřejněn seznam přihlášených. Povinností 
studenta je realizovat úvodní konzultaci ve stanoveném termínu.

 Maximální počet prací na jednoho konzultanta jsou 4. Každý student se může zapsat 
pouze k jednomu konzultantovi.
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PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ PRÁCE
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https://www.gshpb.cz/wp-content/uploads/2020/11/pravidla_zpracovani_sem_prace2021.pdf


UKÁZKOVÁ PRÁCE
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https://www.gshpb.cz/wp-content/uploads/2020/11/gshpb-sem-prace-ukazka.pdf


ZPRACOVÁNÍ – NA CO SI DÁT POZOR (1)

 Úvod práce → Cíl práce (Cílem této ročníkové práce je… Při zpracování budou 

využity tyto metody práce…)

 Závěr práce → Zhodnocení dosažení cíle (Cílem práce bylo… Stanovený cíl se 

podařilo/nepodařilo naplnit, …)

 Jazyk práce – jedná se o odborný styl, nepoužívá se ich-forma, spíše volit opisné 

konstrukce, pasivum.

 Členění práce – nadpisy, podnadpisy, text odstavce (viz pravidla)
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ZPRACOVÁNÍ – NA CO SI DÁT POZOR (2)

 Při zpracování využívat funkcí, které textový editor nabízí (odstavce, styly, automatická 

tvorba obsahu, víceúrovňové číslování, číslování stránek, oddíly).

 Práce s odbornými prameny vyžaduje důsledné dodržování autorské a citační etiky –

ODKAZ x ZDROJ. Odkaz je nutné uvádět za každým odstavcem, který obsahuje převzatou 

myšlenku (pokud není všeobecně známá).

 ODKAZ – uvádí se nejčastěji v závorkách nebo v poznámce pod čarou – slouží pro 

jednoznačnou identifikaci zdroje v seznamu (Příjmení, rok, strana)

 ZDROJ – plný citační záznam dle platné normy (www.citace.com) uváděný v seznamu 

zdrojů v abecedním pořádku. Cituje se vše – tištěné i elektronické zdroje, multimédia, …
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http://www.citace.com/


VŠE NA WEBU ŠKOLY https://www.gshpb.cz/seminarni-a-rocnikove-prace/
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https://www.gshpb.cz/seminarni-a-rocnikove-prace/


AŤ VÁM JDE PRÁCE OD RUKY.

DOTAZY, NEJASNOSTI
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