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ROČNÍKOVÁ PREZENTAČNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 

Podmínky k vypracování (ze ŠVP PROSTOR I. G8): 

Prezentační práce 

Cílem tohoto projektu je všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků, vést je k 

samostatnému a tvořivému myšlení, prohlubovat odborné a komunikační znalosti a 

dovednosti, přispívat k účelnému využití volného času, rozvíjet schopnost samostatně 

pracovat s odbornou literaturou. Hlavním výstupem je prezentace samotné práce před 

žákovskou a rodičovskou veřejností. Záměrem projektu je i příprava na SOČ na vyšším 

gymnáziu. 

Stručný popis projektu 

Žáci kvarty gymnázia jsou na počátku školního roku seznámeni třídním učitelem s 

projektem a posláním práce. Společně promýšlí svou orientaci a zájem o konkrétní předmět. 

Třídní učitel monitoruje a koordinuje práce, společně se žáky vybírá obor a konzultanta práce. 

Do konce října osloví žák konzultanta – odborného vedoucího práce, kterým bude vyučující 

gymnázia (popř. odborník z praxe). Žáci sbírají materiál, zvolí konkrétní téma a do konce 

listopadu podají písemné přihlášky. Rozsah práce je minimálně 5 normostran, je odevzdána 

v normalizované podobě do konce dubna a poté proběhnou veřejné prezentace. 

Odborný vedoucí práce 

Každá ročníková práce bude mít svého odborného vedoucího práce, se kterým bude žák 

svoji práci během psaní konzultovat a kterému žák svoji práci odevzdá. Odborným vedoucím 

práce se stává vyučující předmětu, ze kterého bude žák práci psát (popř. odborník z praxe). 

Před začátkem psaní ročníkové písemné práce je žák povinen oznámit vyučujícímu, že má 

v úmyslu psát práci právě v jeho předmětu, a poradit se s ním o tématu práce či problému, 

který chce v práci řešit. Žák může během psaní ročníkové prezentační práce konzultovat svoji 

práci s dalšími odborníky, kteří se problematikou zabývají (tito budou uvedeni – citováni 

v práci -  norma ČSN ISO 690).  



 

 

Odevzdání a hodnocení práce 

Hotovou písemnou ročníkovou práci žák odevzdá nejpozději do konce dubna čtvrtého 

ročníku studia, neurčí-li vedoucí práce žákovi jiný termín. Žák odevzdá hotovou prezentační 

práci v písemném vyhotovení (1x) a v elektronické podobě (1x). Na květen/červen stanoví 

vedení školy datum veřejné prezentace v aule školy. Vedoucí práce bude hodnotit písemnou 

formu žákovy práce. Práce nebude klasifikována, ale hodnocena slovně. 

Kritéria hodnocení písemné části 

- výběr tématu, originalita tématu 
- struktura práce 
- jazyková a stylistická úroveň 
- věcná správnost 
- práce s prameny, odbornou literaturou, citace 
- grafická úroveň práce, celkový dojem 
 

 

Veřejná prezentace ročníkové práce 

Součástí ročníkové prezentační práce bude veřejné představení práce. Vedení školy 

stanoví termín veřejných prezentací ročníkových prezentačních písemných prací. V tento den 

žák před publikem (zástupce vedení školy, vyučující, vedoucí práce, spolužáci, rodiče…) svoji 

práci představí. Veřejná prezentace trvá maximálně deset minut. Žák bude posluchače 

informovat o tom, jaké téma zpracovával, proč si toto téma vybral, k čemu se dopracoval, 

k jakým výsledkům došel. Při této veřejné prezentaci bude přítomen vedoucí práce. Vedoucí 

práce i kdokoliv z přítomného publika může klást doplňující otázky, dotazy 

k právě prezentované práci. 


