
Ročníkové práce 

Harmonogram pro třetí ročníky a septimu (2022 – 2023) 

 

DOPORUČENÉ TERMÍNY KONZULTACÍ: 

3. konzultace: do 21. září 2022 
4. konzultace: do 16. listopadu 2022 

• kromě povinných konzultací s vedoucím práce je možný libovolný počet konzultací 
s vedoucím práce nebo s kompetentní osobou 

 

ODEVZDÁNÍ PRÁCE: do 16. prosince 2022 (do 11 hodin) 

• písemná podoba práce do kanceláře školy 
• elektronická verze Mgr. V. Delongovi (formát pdf) 
• písemná podoba práce má rozsah min. 10 normostran textu (více viz prezentace Ročníkové 

práce pro studenty 1. a 2. ročníků a šablona pro psaní RP) 
• přiloženy musí být 4 potvrzené konzultace 
• PRÁCE, KTERÉ BUDOU ODEVZDÁNY PO UVEDENÉM TERMÍNU, NEBUDOU OBHAJOVÁNY 

V ŘÁDNÉM TERMÍNU 
 

OBHAJOBY: 22. únor 2023 

postup do SOČ – obhajoby: duben – květen 2023 

náhradní termín obhajoby ročníkové práce: pravděpodobně 24. 5. 2023 

Náhradní termín lze využít v případě závažného onemocnění v době řádných obhajob 
nebo pokud při odevzdání měla práce drobné nedostatky, které šlo rychle odstranit. 
V tomto případě o náhradním termínu rozhoduje vedoucí práce nebo komise, před níž 
byla práce obhajována. 
 

KLASIFIKACE: 

Práce a její obhajoba jsou součástí studijních povinností studentů 2. a 3. ročníků GZW. Jsou 
hodnoceny stupni klasické škály 1 – 5. Práci hodnotí komise složená z vedoucího práce a oponenta 
známkou váhy A. Obhajoby RP jsou veřejné. 

Kritéria hodnocení:   
A) písemná část: odbornost, vlastní přínos, formální stránka, jazyková úroveň 
B) ústní obhajoba: kvalita prezentace a úroveň vyjadřování, odpovědi na dotazy, jazyková úroveň 

Doporučený postup:  

• do 2. konzultace: pojmenovat téma a vymezit problém (cíl práce), formulovat klíčová slova 
• do konce školního roku: shromáždit zdroje (tištěné / elektronické), ujasnit metody, postupy 

(zejména pro praktickou část) 
• do září: mít zpracovány rešerše dostupných zdrojů 
• do poloviny listopadu mít zpracovánu první verzi pro vedoucího práce 

  



Ročníkové práce 

Harmonogram pro druhé ročníky a sextu (2022 – 2023) 

 
AKTUALIZACE TÉMAT PRO STUDENTY ZE STRANY PEDAGOGŮ: do 17. října 2022 

VÝBĚR TÉMAT: do 14. listopadu 2022 

DOPORUČENÉ TERMÍNY KONZULTACÍ: 

1. konzultace: prosinec 2022 
2. konzultace: do 14. května 2023 
3. konzultace: do 22. září 2023 
4. konzultace: do 16. listopadu 2023 

• kromě doporučených konzultací s vedoucím práce je možný libovolný počet konzultací 
s vedoucím práce nebo s kompetentní osobou 

 

ODEVZDÁNÍ PRÁCE: prosinec 2023 nebo leden 2024 

• písemná podoba práce do kanceláře školy 
• elektronická verze Mgr. V. Delongovi (formát pdf) 
• písemná podoba práce má rozsah min. 10 normostran textu (více viz prezentace Ročníkové 

práce pro studenty 1. a 2. ročníků a šablona pro psaní RP) 
• přiloženy musí být 4 potvrzené konzultace 
• v případě distanční výuky probíhají konzultace po dohodě s vedoucími práce on-line, práce 

jsou odevzdávány pouze v elektronické podobě a obhajoby probíhají rovněž v prostředí on-
line (bude upřesněno) 

• PRÁCE, KTERÉ BUDOU ODEVZDÁNY PO UVEDENÉM TERMÍNU, NEBUDOU OBHAJOVÁNY 
V ŘÁDNÉM TERMÍNU 
 

OBHAJOBY: pravděpodobně únor 2024 

postup do SOČ – obhajoby: duben – květen 2024 

náhradní termín obhajoby ročníkové práce: květen 2024 

• Náhradní termín lze využít v případě závažného onemocnění v době řádných obhajob nebo 
pokud při odevzdání měla práce drobné nedostatky, které šlo rychle odstranit. V tomto 
případě o náhradním termínu rozhoduje vedoucí práce nebo komise, před níž byla práce 
obhajována. 

KLASIFIKACE: 

Práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí studijních povinností žáků. Téma práce, které si každý žák 
ve spolupráci s vedoucím práce vybere v průběhu druhého, resp. šestého ročníku, musí souviset se 
vzdělávacím obsahem povinného či povinně volitelného předmětu. Vedoucím práce je zpravidla 
vyučující tohoto předmětu, není to však podmínkou. Práce je hodnocena známkami váhy A (viz 
klasifikační řád školy). V prvním pololetí hodnotí vedoucí práce, ve druhém pololetí po obhajobě 
před odbornou komisí práci hodnotí vedoucí práce i oponent - výsledná známka má opět váhu A. 
Hodnocení je zahrnuto do klasifikace za příslušný předmět. 

Práce jsou hodnoceny stupni klasické škály 1 – 5. Obhajoby RP jsou veřejné. 



Kritéria hodnocení:   

A) písemná část: odbornost, vlastní přínos, formální stránka, jazyková úroveň 
B) ústní obhajoba: kvalita prezentace a úroveň vyjadřování, odpovědi na dotazy, jazyková úroveň 

 

Doporučený postup:  

• do 2. konzultace: pojmenovat téma a vymezit problém (cíl práce), formulovat klíčová slova 
• do konce školního roku: shromáždit zdroje (tištěné / elektronické), ujasnit metody, postupy 

(zejména pro praktickou část) 
• do září: mít zpracovány rešerše dostupných zdrojů 
• do poloviny listopadu mít zpracovánu první verzi pro vedoucího práce 

 


