
ČASOVÝ HARMONOGRAM ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 
Školní rok 2021 / 2022 

 
Prezentace a seznámení s požadavky RP / třídnické hodiny                                            únor 2021 
 
Podání „Závazné přihlášky“ studentem nejpozději do května 2021 
Výběr tématu ročníkové práce včetně vedoucího práce. Po dohodě s vedoucím práce upřesnění 
tématu a cílů ročníkové práce. 

 
Předání „Zadání ročníkové práce“ studentovi     do května 2021 
Téma již nebude možné po uvedeném termínu měnit. 
(v září jsou povoleny pouze drobné korekce u badatelských prací s ohledem např. na klimatické 
podmínky na Žatecku, na práci s vybranými živočichy, …) 

 
Termíny povinných konzultací  
Žák je povinen vést Deník konzultací a účastnit se schůzek s vedoucím práce ve stanovených 
termínech. Tři konzultace jsou povinné. 
1. konzultace – míra zpracování zdrojů/literatury, cíle, metody               1. pololetí 2021 
2. konzultace – experimentální část, diskuse výsledků   1. pololetí 2021 
3. konzultace – kompletace práce, interpretace   do 22. 01. 2022 
závěrečné konzultace – příprava obhajoby               do 31. 01. 2022 
 
Kromě povinných konzultací s vedoucím práce je možný libovolný počet konzultací s vedoucím 
práce nebo kompetentní osobou. 
 
Odevzdání ročníkové práce na sekretariát školy do 31. 01. 2022 do 12:00  

 1 x RP v kroužkové vazbě s pevnou zadní stranou 
 1x CD – práce uložena ve vlepené v kapse na zadní straně RP ve formátu pdf 
 1 x Deník konzultací 
 2x Anotace RP pro zkušební komisi   

 
Příprava obhajoby práce    od 31. 01. 2022 
V rámci závěrečných konzultací s vedoucím RP dokončení prezentací. 

 
Obhajoby RP – Projektové dny                            únor 2022  

               termín bude upřesněn 
Klasifikace 
Práce a její obhajoba jsou součástí studijních povinností studentů septimy a 3. ročníků. Jsou 
hodnoceny stupni klasické škály 1-5, práci hodnotí komise složená z vedoucí práce, oponenta a 
členů profesorského sboru. 
Kritéria hodnocení: odbornost, pracnost, vlastní přínos, kvalita, prezentace a úroveň vyjadřování, 
preciznost odpovědí na dotazy komise, jazyková úroveň. 
 
 
 
 
 
 



DOPORUČENÝ POSTUP TVORBY ROČNÍKOVÉ PRÁCE 
 
červen -  září 2021 
- shromažďovat zdroje tištěné a elektronické / tvorba seznamu pramenů a literatury 
- studium odborné literatury 
- ujasnit si metody a postupy zejména pro pozorování, bádání / viz návštěva archivů, pozorování     
  rostlin, živočichů  
- vymezit problém /cíl práce 
- formulovat klíčová slova 
 
září – listopad 2021 
- dokončit rešerše dostupných zdrojů 
- zpracovávat teoretickou část práce 
- dokončení pozorování, korekce pramenů /např. orální historie 
- 1. a možné i 2. konzultace 
- dokončení teoretické části práce 
 
prosinec 2021 – leden 2022 
- závěrečné zpracování praktické části 
- 3. konzultace 
- konečné úpravy písemné verze / korekce ve spolupráci s vedoucím práce 
 
únor 2022 
- publikování písemné i elektronické verze práce 
- příprava prezentace 
- závěrečná konzultace 
- odevzdání vytištěné a elektronické verze ročníkové práce 
- příprava obhajoby ročníkové práce 


