
Informace k vypracování a obhajobě ročníkové práce v roce 2022/2023 
 
 

31.  října 2022  Ukončení zápisu témat u ředitele 

• Sám si domluv konzultanta z řad učitelů. 

• Pokud nestihneš termín, téma práce a konzultanta ti přidělí škola. 

• Výběr není možné později změnit. 
 

29. května 2023   Odevzdání práce 
Hotovou práci odevzdej řediteli (1 x písemně, 1 x elektronicky – viz forma práce).  
 
FORMA PRÁCE 

• Rozsah práce – alespoň 5 stran, horní hranice není omezena. Doporučujeme 
nejvýše 15 stran.  

• Uvedený rozsah se týká jen práce, nezapočítává se do něj obsah, úvod, závěr, 
resumé a literatura. 

• Titulní strana musí být podle šablony. Šablonu si stáhni z  www.zssloup.net, 
výuka – ročníkové práce. 

• V elektronické podobě je předepsaný PDF formát, text zarovnat do bloku. 

• Písemná podoba – barevný tisk, každý list do eurosložky, dvě následující strany 
v jedné eurosložce (nebo oboustranný tisk). 

• Barevný tisk ti zajistí škola nejpozději týden před termínem odevzdání práce. 

• Každá práce musí obsahovat resumé = stručné shrnutí práce v cizím jazyku. 
Stačí použít formulace v rozsahu učiva základní školy (povinná konzultace 
s vyučujícím anglického jazyka). Resumé není do angličtiny přeložený závěr! 

 
PÍSMO, FORMÁT 

• Formát A4, na stránce 30 řádků, 60 znaků na jedné řádce, v písmu Arial, barva 
písma černá, základní text ve velikosti písma 12, podnadpisy velikostí 14 a 
nadpisy velikostí 16. 

• Řádkování 1,5 řádku. 
 
POVINNÉ SOUČÁSTI PRÁCE 

• Název, školní rok, jméno autora, jméno konzultanta. 

• Obsah práce, osnova. 

• Úvod. 

• Vlastní práce. 

• Závěr. 

• Resumé. 

• Seznam použité literatury a jiných zdrojů – v předepsané formě. 
 
RŮZNÉ ZDROJE 
Práce nesmí být bez jakýchkoliv úprav stažená z internetu. Nejméně jeden zdroj 
musí být mimo internet (například encyklopedie, návštěva místa atd.) Každý zdroj 
informací musí být uveden podle obecných pravidel pro uvádění zdrojů. 
 

 

 

http://www.zssloup.net/


Vzor: 

Z knihy, encyklopedie, časopisu: 

• BATEMAN, G., EGANOVÁ, V.: Encyklopedie Zeměpis světa, Columbus, 

2000, s. 97 . 

Z internetu: 

• Heslo „Usain Bolt.“ v otevřené internetové encyklopedii Wikipedia na: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt (19. 6. 2010). 

 

Způsoby uvedení zdroje obrázku: 

Obrázky hledejte v otevřených galeriích jako je například 

http://commons.wikimedia.org, galerie MS Office. Obrázek bude oddělen mezerami 

od ostatního textu. Zdroj bude uveden přímo pod obrázkem stylem písma, který 

nenarušuje vzhled dokumentu (menší velikost písma, šedá barva písma). 

 
12. – 15. června 2023  Obhajoby  

• Obhajoby jsou veřejně přístupné. 

• Budou probíhat v učebně fyziky – chemie nebo přírodopisu (včas upřesníme). 

• Povinnou součástí obhajob je prezentace na interaktivní tabuli. 
 
 
Mgr. Pavel Dočekal 
     ředitel školy 
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