
  
 

  
 

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 9. TŘÍDY ZŠ BLÍŽKOVICE – PODMÍNKY 
 

Ročníková práce se bude skládat ze dvou částí – z písemné práce a její prezentace. Témata si žáci 
vyberou z nabídky vyučujícího druhého stupně nebo si sami zvolí téma, které je zajímá, nebo by se o něm 
chtěli dozvědět více. 

Zvolené téma nahlásí vyučujícímu, který bude jeho vedoucím práce a žák s ním bude konzultovat 
práci. Každý žák bude mít v žákovské knížce nalepený harmonogram ročníkových prací, který bude 
podepisovat vedoucí práce, ale i rodiče. 

 
 

1. Písemná práce (WORD): 
 titulní strana: název školy (záhlaví), název práce, školní rok, třída (zápatí), jméno a příjmení 

(zápatí), rok vypracování 
 vlastní obsah práce (rozdělený do odstavců, kapitol, při řádkování 1,5 tři strany, velikost písma 

12) 
 zdroje: minimálně 5 zdrojů (alespoň 1 musí být písemný – kniha, časopis, článek v časopise…) 
 obrazová příloha, ilustrační obrázky, grafy, tabulky aj. 
 při citaci zdrojů můžete využít internetový portál www.citace.com 

Citace zdrojů: 

Kniha: jméno autora, rok vydání, název, místo vydání, vydavatelství, ISBN 

Webové stránky: název stránky [online], [cit. datum citace], dostupné z: URL adresa 
 

2. Prezentace (Power Point, Prezi): 
 cílem je představit vyučujícím, spolužákům či rodičům výsledky práce 
 prezentace se stejnou titulní stranou 
 lze využít efekty, vkládat hudbu, mluvené slovo, obrázky 
 neuvádět věty, pouze záchytné body, hesla 
 zásady: max. 5 odrážek na slide, v každé odrážce max. 5 slov, jednotná animace, nepoužívat 

automatické časování 
 slouží jako vizuální doplněk pro představu a přehlednost pro publikum, nejdůležitější je 

mluvený komentář 
 při prezentování je nutné mluvit zpaměti, zřetelně a v náležitém tempu a max. 8 minut 

  



  
 

  
 

3. Časové rozvržení:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Konzultace k ročníkovým pracím: 

 žáci mají 3 povinné konzultace s vedoucím práce, kde proberou strukturu práce a její obsah 
 každá konzultace bude vedoucím práce zapsána do harmonogramu, který bude mít žák 

nalepený v žákovské knížce 

Výběr tématu ročníkové práce (nutná 
konzultace s vedoucím práce) 
 

15.9.2022 

Hotová osnova 30.9.2022 

1. Konzultace s vedoucím práce 
 

30. 11. 2022 
 

2. Konzultace s vedoucím práce 
 

21.12.2022 

Odevzdání textu k ročníkové práci (Word) 
 

6. 1. 2023 
 

3. Konzultace s vedoucím práce 
 

31. 3. 2023 
 

4. Prezentování ročníkové práce před vedoucím 
 

28. 4. 2023 

Odevzdání ročníkové práce (Power Point, Prezi) 
 

12. 5. 2023 

Prezentování ročníkové práce před veřejností 
 

14. -18. 6. 2023 
 


