
 
 

Požadavky na vypracování ZÁVĚREČNÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE 

A. Rozsah 

o 5 normostran, úvod a závěr 

o Normostrana 

● nadpisy: písmo Arial, velikost 13 – 18 bodů, nadpisy stejné 

důležitosti mají vždy stejnou velikost a řez (tučnost, kurzíva) 

● samotný text: písmo Times New Roman, velikost 12 bodů 

● řádkování: 1,5 řádku 

● pravý okraj 2,5 cm a levý okraj: 3,5 cm  

● okraje nahoře a dole: 2,5 cm 

● zarovnání textu: do bloku 

● 1800 znaků 

● strany se číslují arabskými číslicemi, uprostřed zápatí, titulní strana 

a poděkování se nečísluje 

● úvod nebo závěr v českém i anglickém jazyce 

o Obsah 

● obsah by měl být vygenerovaný a nikoliv vytečkovaný (vše se dělá 

přes styly v MS Word) 

o Přílohy 

● obrázky a další přílohy musí mít titulek a být očíslované – Obr. 1 – 

popis obrázku, zdroj 1 

o Vlastní práce 

● kombinace vlastní úvahy a výtahu z informačních zdrojů  

B. Zdroje: 

o Vyžadují se 4 zdroje z toho alespoň jeden tištěný 

o Zdroje mohou být i cizojazyčné 

o Zdroje příloh 

● zdroje se uvádí stejně tak, jako zdroje textu 

● pokud je zdroj vlastní uvádí se „vlastní zdroj“ 

● citace v seznamu zdrojů úplně stejně, jako u textu z el. zdroje 



 
 

Obr. 1 – logo školy, zdroj 1 

 

 

 

o Citace: 

Pokud některý zdroj citujeme doslovně (zpravidla odstavec), text uvedeme do 

uvozovek a za text do hranatých závorek uvedeme číslo zdroje a stránku, ze které 

jsme citovali. Pokud zdroj není strukturován do stránek (nejčastěji online zdroj) 

samozřejmě stránku neuvádíme. Pro lepší přehlednost je tuto hranatou závorku 

vhodné umístit do horního indexu. 

Příklad:  

„Ukázal jsem veledílo dospělým a zeptal se, jestli jim nahání strach. Odpovídali 

mi: „Proč by mi měl klobouk nahánět strach?“ Na mém obrázku nebyl klobouk. 

Byl tam hroznýš, který zrovna tráví slona.“ [1; s. 10]  

Z příkladu můžeme vyčíst, že jsme citovali zdroj jedna ze stránky deset.  

o Parafráze 

Pokud z některého zdroje uděláme výtah z několika stránek a přepíšeme jej 

vlastními slovy, na konci parafrázovaného textu uvedeme do hranatých závorek 

stránky zdroje, ze kterého čerpáme a číslo zdroje. Pokud zdroj není strukturován 

do stránek (nejčastěji online zdroj) samozřejmě stránku neuvádíme. Pro lepší 

přehlednost je tuto hranatou závorku vhodné umístit do horního indexu. 

Příklad: 

Pokud se budeme bavit o rozvrstvení národního jazyka, nezbytnou součástí je i 

argot, který je jazykem společenské spodiny – zloději, dealeři, narkomani. [2] 

Na příkladu můžeme vidět, že jsme čerpali ze zdroje 2 a zdroj nemá stránky.  

o Uvedení v seznamu zdrojů  

Na konci práce dospějete k seznamu informačních zdrojů. V práci jste uváděli 

čísla daných zdrojů (pochopitelně je nutné dodržet pro jeden zdroj STEJNÉ 

číslo). V uvádění do seznamu literatury a je pak důležité toto pořadí dodržet. 

Kompletní citace zdroje pak vypadá takto: 



 
 

 

1] DE-SAINT EXUPERY, A. Malý princ. Praha: Albatros, 2017, 18. vyd. 

2] Argot [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Poslední změna 31. 8. 2020 

03:39 [cit. 28. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Argot 

 

U elektronických zdrojů je důležité odebrat hypertextový odkaz, tak aby odkaz 

na dané zdroj nebyl podtržený.  

 

Bibliografický záznam knižní publikace obsahuje: 1. PŘÍJMENÍ A POČÁTEČNÍ 

PÍSMENO JMÉNA AUTORA (autorů – v tomto případě oddělujeme čárkou a autoři 

jsou v abecedním pořadí dle příjmení), 2. název díla, 3. nakladatelské údaje 

(místo vydání, název nakladatelství, rok vydání), 4. pořadí vydání. 

C. Kritéria hodnocení RP 

● věcná správnost 

● gramatická a stylistická úroveň 

● obsah vlastních myšlenek 

● spojení více informačních zdrojů 

● nápaditost a originalita zpracování 

● grafická úprava 

● přesnost citací 

o Ústní obhajoba 

● ústní projev 

● digitální zpracování prezentace 

● hodnotí komise po obhajobě 

● pří ÚSPĚŠNÉ obhajobě obdržíte certifikát – obhájil RP 

● výsledná známka se promítne do předmětu, ke kterému práce náleží 

 

 

o Odevzdání  

● termín odevzdání je konec května  

● práce se odevzdává na Google disk a svázaná ve vytištěné formě 

 

 



 
 

o Obhajoba RP 

● oficiální termín a náhradní termín obhajoby 

● při nepřítomnosti u obhajoby bude vyžadována omluvenka od 

lékaře 

● obhajoba práce trvá 15 minut 

o Prezentace RP 

     Slouží k seznámení s tématem, přiblížení tvorby a toho, co jste při tvorbě zjistili 

a jak jste k tomu došli. NESLOUŽÍ K REPLIKOVÁNÍ PRÁCE, KTEROU 

JSTE ODEVZDALI. 

D. Cíle ročníkové práce 

Žák dokáže dlouhodobě a samostatně pracovat. Dovede vyhledávat a zpracovávat 

informace, ať už na internetu, nebo v tištěných zdrojích. Dokáže spojit informace 

z několika předmětů a vygenerovat z nich poznatky užitečné k tématu jeho práce. 

Žák dovede napsat gramaticky, pravopisně i stylisticky správnou úvahu na předem 

dané téma. Žák umí zadané téma graficky, případně výtvarně, zpracovat. Žák dokáže 

napsat dokument v textovém editoru dle předem daných pravidel a umí pracovat 

s funkcemi textového editoru. Žák dovede komunikovat v cizím jazyce. 

 

 

 

 


