Ročníková práce 9. tříd
Ročníková práce – text
Forma zpracování:
1. strana – název práce, jména autorů, škola, třída, školní rok, jméno garanta, logo školy (naleznete
v AESu ve Studijních materiálech)
2. strana – anotace – stručně charakterizuje obsah práce – česky a anglicky, v jazykové třídě
i německy nebo rusky
od 3. strany – vlastní text - normovaná stránka (cca 1 800 znaků): levý okraj 3,5 cm, ostatní 2 cm;
řádkování 1,5; velikost písma 12 tisknout jednostranně
- rozsah – minimálně 3 strany samotného textu (pokud jsou vloženy obrázky, grafy
atd., práce bude o to delší)
- poměr citovaného a vlastního textu je maximálně 1 : 2 – to znamená, že třetina
textu může být doslovně citovaná, zbytek je vlastní text (do vlastního textu se
počítají i vlastními slovy přeformulované informace, které žáci vyčetli z citovaných
zdrojů)
poslední strana – seznam zdrojů a obrázků
Hotovou práci je nutno uložit do Odevzdávárny v AESu ve formátu PDF.
Citování pramenů: – musí obsahovat alespoň 1 knihu nebo časopis, zbývající mohou být zdroje
z internetových stránek.
Žáci se řídí školními pravidly pro citace. Obrázky a ostatní ilustrace se řídí stejnými pravidly
(obrázek je označen číslicí a na konci práce je uveden v seznamu obrázku jeho zdroj).
Příklad citací:
Kniha:
Jan Novák: Hrady a zámky, Albatros, 1998, strana 12 – 40
Časopis:
21. století, leden 2002, strana 12 – 15
Internet:
Hrad Bouzov, www.hrad-bouzov.cz
Práce musí být napsaná na počítači, svázaná např. v kroužkové vazbě nebo v rychlovazači,
nepomačkaná.

Ročníková práce – prezentace
Prezentace je v rozsahu dle potřeby.
1. strana – název práce, jména autorů, škola, třída, školní rok, jméno garanta, logo školy (naleznete
v AESu ve Studijních materiálech)
2. strana – anotace – česky a anglicky, v jazykové třídě i německy nebo rusky
poslední strana – seznam zdrojů, žáci se řídí školními pravidly pro citace
Prezentace by měla být v souladu se školními pravidly pro tvorbu prezentací. Prezentaci je nutno
uložit do Odevzdávárny v AESu ve formátu PDF.

Obhajoba
K obhajobě žáci použijí připravenou prezentaci z AESu. Délka asi 5 - 10 minut, zapojují se oba
autoři práce.
1. Každý z účastníků projektu se představí a vysvětlí, jaká byla jeho funkce při spoluvytváření
projektu.
2. Žáci se během prezentování řídí školními pravidly pro prezentování.

