
Význam ROP: 

 schopnost práce s odborným textem /zejména analýza 
 tvorba a formátování vlastního odborného textu 
 posílení řečnických dovedností a schopností prezentovat a obhájit vlastní poznatky 
 možnost prezentace účasti nejlepších ROP v SOČ (Středoškolská odborná činnost) krajská a 

republiková, popř. mezinárodní úroveň 
 možnost využití poznatků získaných při tvorbě ROP, popř. celých ROP v přijímacím řízení na 

VŠ, či v dalším zamýšleném profesním zaměření  zohledni při volbě oboru a tématu ROP 

 

Začlenění ROP do výukového systému GŽ: 

(postavení ROP ve výukovém systému školy, GŽ) 

 součást ŠVP (školního vzdělávacího plánu) 
 součást pololetní a výroční klasifikace –ROP samostatný klasifikovaný předmět 3.R-septima 
 ROP a její úspěšná obhajoba je nutná podmínka postupu do vyššího, tj. maturitního ročníku  

 

Časový harmonogram ROP 

 

 volba tématu a vedoucího ROP    do 30. dubna (2.R, Sxt) 
 

 3x povinné klasifikované konzultace (podklad pro pololetní klas. ROP 3. R, Spt) a příprava 
obhajoby ROP k aktuálnímu termínu uzavření pololetní klasifikace                   (3.R, Spt) 

 

 odevzdání ROP (v elektronické podobě zasláno vedoucímu ROP) k aktuálnímu termínu 
uzavření pololetní klasifikace                                                                                        (3.R, Spt) 

 

 obhajoba ROP         začátek března (3.R, Spt) 

 

Doporučený postup tvorby ROP: 

 červen - září   

- 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  

- dokončit rešerše dostupných zdrojů 

- zpracovávat teoretickou část práce 

- dokončení pozorování, korekce pramenů /např. orální historie 

- 1. a popř.  2. konzultace 

- dokončení teoretické části práce 

 prosinec  – leden  

- závěrečné zpracování praktické části  

- 3. konzultace 

- konečné úpravy písemné verze / korekce ve spolupráci s vedoucím práce  

únor   

- příprava prezentace / konzultace 

- odevzdání ROP ved. práce 

 - příprava obhajoby ROP 

únor - březen  

- obhajoba ROP 

 

 

 


