Pokyny pro zpracování ročníkové práce ze ZSV/TV

Obecné pokyny
Práce i téma musí být zadáno a odsouhlaseno vedoucím práce do konce září.
Další termíny (termín odevzdání, obhajoby atd.) se řídí obecnými předpisy pro ročníkové
práce daného školního roku.
Student přichází s vizí své práce nebo tématu. Bez tohoto předpokladu není možná další
spolupráce.
Student je povinen řídit se pokyny vedoucího práce a svoji práci s ním konzultovat.
Počet konzultací je na domluvě s konkrétním vyučujícím. Nedodržení pokynů nebo
nekonzultování práce může být důvodem nepřipuštění práce k obhajobě.

Členění a rozsah práce
Rozsah práce je na domluvě s vedoucím práce. Počet stran by se měl pohybovat v rozmezí
20-30 stran.

1. Úvodní stránka

Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace

Úvodní stránka je jednotná pro jednotlivé studijní obory naší
školy. Její konkrétní podobu naleznete na www stránkách
školy.
http://www.jergym.cz/rocnikove_prace/

Název práce
Ročníková práce
Studijní obor: Gymnázium – čtyřleté studium
Kód:79-41-K/41
Autor práce: Jan NOVÁK
Třída:3.A, 3.B
Vedoucí práce: Titul Křestní Příjmení (Titul)
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2. Prohlášení
Prohlášení se píše na konec druhé stránky. Obsahuje text
prohlášení, jméno a vlastnoruční podpis autora práce.
Konkrétní text prohlášení naleznete na www stránkách školy.
http://www.jergym.cz/rocnikove_prace/

Prohlášení
Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že se na mou
ročníkovou práci plně vztahuje zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech
souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména § 60 – školní dílo.
Beru na vědomí, že Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec (dále jen
„G a SOŠPg“) nezasahuje do mých autorských
práv užitím mé ročníkové práce pro vnitřní
potřebu G a SOŠPg. Užiji-li ročníkovou práci
nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si
vědom(a) povinnosti informovat o této
skutečnosti G a SOŠPg.
Ročníkovou práci jsem vypracoval(a) samostatně
s použitím uvedené literatury a dalších zdrojů a
na základě konzultací s vedoucím ročníkové
práce, popř. dalšími konzultanty, kteří jsou
v práci uvedeni.

V Liberci dne DD. MM. RRRR

3. Anotace – resumé
Obsahuje souhrn logicky uspořádaných myšlenek (v rozsahu 10-15 řádků), které
charakterizují práci tak, aby si o ní mohl kdokoliv udělat rámcový přehled. Anotaci píší
studenti Čj + v cizím jazyce (Aj, Nj).
4. Obsah
Stránka s obsahem je první stránka ročníkové práce,
na které se píše číslo. Uvádí se však pořadové číslo
této stránky v práci, počínaje titulním listem, přičemž
bereme v úvahu pouze popsané stránky! V tomto
případě má tedy obsah číslo stránky 3. Čísla stránek
se uvádějí na spodním okraji, uprostřed stránky. Jiné
umístění čísla stránek nebývá obvyklé.
V obsahu se uvádějí základní kapitoly práce označované
systémem desetinného třídění:
1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Za posledním číslem se nedělá tečka.
Nadpisy nižšího řádu než třetího, případně čtvrtého, se už do obsahu
neuvádějí.

OBSAH
1. Úvod..................................
2. Teoretická část...................
2.1 Současný stav poznání........
2.2 Kritická analýza pramenů ..
3. Empirická část....................
3.1 Výzkumný problém, cíle....
3.2 Výzkumné hypotézy..........
3.3 Výběr respondentů.............
3.4 Použité výzkumné metody...
4. Závěr.....................................
5. Seznam použité literatury...
6. Přílohy.................................
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5. Členění práce
Práce musí obsahovat tyto základní části:
Úvod
V této části je stručně vysvětleno téma práce, očekávané výsledky
práce, důvody, které autora vedly k tomuto výběru, cíle práce a hypotézy.
Teoretická část
V teoretické části se autor věnuje pramenů a odborné literatuře daného tématu. Zjišťuje
možné postupy a metody pro hlavní část.
Hlavní část
Tato část je věnována konkrétnímu výzkumu a zjišťování. Je považována za nejdůležitější
část práce.
Závěrečná část
V závěrečné části autor zhodnotí výsledky hlavní části v souvislosti a teorií. Konstatuje, jestli
jeho bádání vedlo k očekávaným výsledkům.
Seznam použité literatury
Samozřejmě dle normy
Seznam příloh
Viz přílohy

4
5
5
8
9
9
11
15
17
29
31
32

Formální úprava ročníkové práce
Nastavení parametrů stránky:
V MS Word: Soubor  Vzhled stránky  Okraje
Nahoře: 2,5 cm
Dole: 2,5 cm
Vlevo: 3,5 cm (větší odsazení – část okraje překryje vazba)
Vpravo: 2 cm
Záhlaví: 1,25 cm
Zápatí: 1,25 cm
Psaní textu:
Používá se pouze jednoho, maximálně dvou typů písma v jedné práci. Druhý typ písma je
povolen pro odlišení nadpisů.
a) Times New Roman nebo Arial, velikost písma 12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku,
b) Times New Roman nebo Arial, velikost písma 14, řádkování 1,0, zarovnání do bloku.
Každá hlavní kapitola (tj. Úvod, Teoretická část, Empirická část, Výsledky a jejich diskuse,
Závěr, Seznam doporučené literatury) musí začínat na nové čisté stránce!
Je zvykem psát práci v pasivu nebo plurálu, ačkoli je autorem jedna osoba!

Odkazy na literaturu v textu:
a) Pomocí indexů:
V textu se vkládá odkaz na příslušný literární pramen formou horního indexu s číslem, které
označuje literární zdroj, na nějž je v textu odkazováno:
„Jak uvádějí někteří autoři1,4,5, v odborných textech z oblasti přírodních věd je značení odkazů
na literární prameny pomocí horních indexů výrazně preferováno.“
Příslušné literární prameny jsou pak uvedeny v seznamu použité literatury pod čísly 1, 4 a 5.
Použijeme-li tento způsob odkazů na literaturu, pak je třeba v seznamu použité literatury
uvádět jednotlivé prameny tak, jak přicházejí na řadu v textu, nikoliv tedy např. abecedně.
b) Pomocí kulatých závorek se jménem a datem - doporučujeme
Na příslušné místo v textu ročníkové práce se vloží kulatá závorka obsahující příjmení autora
nebo autorů, na jejichž dílo se odkazujeme a rok vydání daného díla:
„ Ve společenskovědních disciplínách se odkazy na literární prameny provádějí nejčastěji
formou jmenných odkazů (Chráska, 2004).“
Použijeme-li tento způsob odkazů na literaturu, pak je třeba v seznamu použité literatury
uvádět jednotlivé prameny abecedně, podle prvního písmena příjmení autora, případně
prvního z autorů, je-li jich více.
Speciální případy jsou řešeny takto:
 citace více děl různých autorů: (Chráska, 2004, Švec, 2003, Kraus, 2000)
 citace více děl téhož autora publikovaných v jednom roce: (Kolář, 1999a, Kolář 1999b)
 citace jednoho díla více autorů (max. tří): (Průcha, Mareš, Walterová, 2002)
 citace jednoho díle více autorů (více než tři): (Kotásek et al., 2000) – uvádí se pouze první
z autorů, ostatní jsou nahraženi zkratkou „et al.“

Internetové zdroje takto:
V textu (Název stránky, rok vydání [online])
Např: (Gymnázium Jeronýmova, 2016 [online]), nebo (Jergym, 2016 [online])
V použité literatuře/internetové zdroje pak celou citaci dle normy:
Gymnázium Jeronýmova [online]. 2016 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z:
http://www.jergym.cz/rocnikove-prace/#more-1908
+ další údaje, které mohou být nabídnuty
c) Pomocí poznámek pod čarou
Tento způsob připomíná značení odkazů pomocí horních indexů. Příslušný literární pramen,
na nějž je odkazováno, však není uveden v seznamu použité literatury na konci práce, ale
přímo v poznámce pod čarou na dané stránce:
„Tento způsob značení odkazů na literární prameny je obvyklý spíše ve vědeckých
monografiích1, ale pro účely ročníkové práce není příliš vhodný.“
1

http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/iso690.html

d) Další způsoby odkazů na literární prameny, např. formou hranatých závorek [1] je třeba
považovat již za archaické.
Pozn. Pokud doslovně citujete část originálního textu, pak je příslušná pasáž „ohraničena
uvozovkami“, případně psána kurzivou.
Bibliografická citace:
Upravuje ji norma ČSN ISO 690 a norma ČSN ISO 690-2 (pro způsoby citace elektronických
nosičů). Podrobně i s příklady je na:
https://sites.google.com/site/novaiso690/
V případě citace z elektronických zdrojů uvádějte také datum, kdy byl tento zdroj dostupný.
Doporučujeme používat generátor citací dostupný na:
http://www.citace.com/
Přílohy
Mají samostatný obsah se samostatným číslováním částí.
Jednotlivé přílohy se obvykle značí římskými písmeny.
Označování tabulek, grafů a obrázků:
Tabulky: zkratkou „Tab.“ a římskými čísly:

PŘÍLOHY
I. Dotazník....................................32
II. Seznam použitých symbolů.......34
III. Metody statistické analýzy........35
IV. Ukázky prací žáků ....................35

Tab. I: Přehled známek
Obrázky (též grafy): zkratkou „Obr.“, zkratkou „č.“ a
arabskou číslicí s dvojtečkou:
Obr. č. 1: Sloupcový diagram průměrného prospěchu
Graf č. 1: Průměrný prospěch studentů gymnázia za rok 2015
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