
 

Ročníková práce 8. třída 2022/23 

Když jste vybírali téma pro vaši ročníkovou práci, jistě jste dbali na to, aby bylo pro vás přínosem, bylo 

vaším osobním rozvojem. Není to jen referát, je to práce, která vás v tématu dostane do hloubky, naplní vás 

novými informacemi, znalostmi, zkušenostmi nebo velkým zážitkem.   

Pro každou praktickou část vaší práce byste měli vybrat něco, co po práci zbyde – výrobek z ručních prací, 

obraz, lavička. V jiném případě něco v podobě velkého zážitku – koncert, přednes .. 

 

Celá práce(písemná) by měla obsahovat TEORETICKOU ČÁST a PRAKTICKOU ČÁST 

TEORETICKÁ ČÁST práce má obsahovat:  

Titulní stranu: ideálně originál od autora vytvořený v ruce 

Úvod: proč jsem si vybral toto téma, jaký je můj cíl, cíl mé práce – psáno ručně 

Stať: teoretická část, např. u cvičení nějakého zvířete se věnuji buď obecně tomuto druhu zvířete, nebo 

konkrétně vašemu druhu zvířete. Neměl by to být jen referát, zjistím zajímavosti, přidám své pozorování.. 

Závěr: jak jsem splnil cíl práce - osobní závěr, co mi práce přinesla, jak jsem splnil cíle směrem k ostatním. 

 

Teoretická část by měla mít 5 stran (+ titulní strana) 

PRAKTICKÁ ČÁST práce má obsahovat: 

Úvod: popis cíle praktické čísti 

Stať: Při výrobě výrobku určitě detailní popis práce, klidně i denní propracování se k výrobku, při nácviku 

tance popis jednotlivých figur, spojení, nácvik jednotlivých celků.. 

Závěr: Jak se mi podařilo splnit cíl praktické části. 

Při výrobě výrobku je vhodné nafotit postup práce, každá práce by měla být doplněna fotkami, obrázky. 

I tato část by měla mít 5 stran. 

 

O jednotlivých částech budeme ještě mluvit ve škole, a také si je, už vypracované, budeme společně číst a 

dávat si zpětnou vazbu. 

Technické údaje: Je možné práci psát v ruce do nějakého pěkné sešitu nebo na stránky, a pak svázat.  

                              Další možností je psát na počítači, vytisknout a dát svázat. 

                              Budete potřebovat dvě vypracování, jednu krásnou variantu pro vás a prezentaci ve škole,  

                              druhou, obyčejnou na odevzdání.  

                              Font písma: dle vašeho výběru, důležité je, aby byl čitelný 

                              Velikost písma: 12 

   

 

 

 

 

 



Prezentace  

Důležité je umět zajímavě popsat to, co jsem zvládl, umět svou práci „prodat“. 

K dispozici je i technika na pouštění fotek, krátkého videa. Ideální je ale osobní angažovanost – např. při 

popisu tance je ideální si pozvat tanečního partnera, spolužáka z tanečního souboru a předvést na podiu to, 

co je popisováno. 

Prezentace by měla trvat maximálně 10 minut. 

Garant 

K pomoci a vedení práce jste si každý zvolil nějakého garanta. Ten by měl být pro vás oporou, dávat rady, 

pomáhat s dodržováním termínů, korigovat vaši práci. Ideální je se nad prací sejít 1x měsíčně. 

Je to proces, nelze to napsat za jeden víkend. Ročníková práce ale není od slova rok (trvající práce), ale 

práce vhodná pro tento ročník, toto vývojové stádium. Předpokládaná prezentace je duben.  

 

Několik tipů, které by se mohly hodit: 

Hraji na nástroj, ale neumím hrát složitou skladbu: věnuji se tomu, popisuji postup učení, popíšu práci např. 

s učitelem v hudebce, Cíl práce: je zvládnout skladbu zahrát před obecenstvem. Praktická část je to zahrání 

před obecenstvem. 

Rekonstrukce svého pokoje: postup práce v teoretické části – návrh změn, materiál, nákup, nákres, jak má 

pokoj vypadat. Postup práce, nafocení změn, finální stav pokoje. Praktická část – fotoreportáž změn. Cíl: 

přiblížení mých schopností kamarádům, možnost někoho motivovat k podobné činnosti. 

Namalování obrazu: například všichni o mně ví, že umím pěkně kreslit, pro osobní rozvoj např. někdo se 

smyslem pro detail nakreslí obraz 2x2 metry. Cíl: vystoupení z mé komfortní zóny někam, kde to neznám. 

Pokusím a naučím se dělat něco nového. 

A další 

Připravím něco pro školu, pro vesnici, pro dům – lavičku do zahrady, houpačku, budku pro ptáky, 

promyslím systém třídění odpadu. 

Jsem dobrý na ruční práce, ušiji panenku, celou sérii zvířat s prostředím – mám promyšlené komu to věnuji. 

Překonání svých obav: neumím mluvit před lidmi, naučím se přednes balady, píseň, vlastní skladby, v 

gymnastice si nacvičím soustavu podle vlastní choreografie. 

 

TERMÍNY: 

• do 30.září 2022 – vybrání tématu práce a garanta 

• do 25. října 2022 – návrh titulní strany a úvod teoretické části (odevzdat) 

• do 30. listopadu 2022 – 3 stránky teoretické části (odevzdat) a začít pracovat na praktické části (začít  

                                       vyrábět, skládat, programovat…) 

• do 22. prosince 2022 – hotových 5 stránek teoretické části (odevzdat) a pokračovat na praktické části 

• do 31. ledna 2023 – úvod k praktické části (odevzdat), prezentace teoretické části před třídou, stále 

pracujete na praktické části 

• do 28. února 2023 – 3 stránky praktické části (odevzdat), stále pracujete na praktické části 

• do 31. března 2023 – kompletování, svázání práce (po kontrole) 


