
Hodnocení dlouhodobé ročníkové práce 4OT 
 

Kritéria hodnocení    

1. Přínos práce, její využitelnost, správnost a funkčnost 
2. Samostatnost při zpracování, vlastní iniciativa 
3. Dodržování termínů při dílčích krocích 
4. Jasné, přehledné zpracování, jazyková správnost, dodržení grafické normy, 

estetický vzhled 
5. Prezentace práce 
6. Leták 

 

Závazné termíny pro předložení ročníkové práce ke kontrole vedoucímu 
práce: 
  
Zadání ročníkové práce 4. 10. 2022 
Pokud se žák nedostaví, bude mu práce přidělena. 
 

Termín kontrol  Max. počet bodů 

10.–14. 10. 2022 upřesnění zadání, rozdělení do dílčích kroků 3 

07.–11. 11. 2022 dle zadání vedoucího práce 3 

12.–16. 12. 2022 dle zadání vedoucího práce 3 

09.–13. 01. 2023 odevzdání 1. části v digitální podobě, kontrola 
formálního zpracování (alespoň 6 stránek) 

15 

06.–10. 02. 2023 dle zadání vedoucího práce 3 

13.–17. 03. 2023 dle zadání vedoucího práce 3 

do 31. 03. 2023 odevzdání plakátu – dobrovolná část RP 10 

 
Další termíny konzultací, předložení dílčích výsledků může vedoucí práce stanovit dle 
vlastního uvážení a pro žáky jsou závazné. 
 
Další podrobnosti na https://www.ssst.cz/files/documents/589/kriteria-hodnoceni-MZ.pdf 

 
Termín odevzdání ročníkové práce  
 

Nejpozději do 12. 4. 2022 do 14:00  

 

Práce se odevzdává ve vytištěné (1 výtisk) a v elektronické podobě. Student odpovídá za 

shodnost prací. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě 

podoby práce. Termín odevzdání práce je stanoven vedením školy a je nepřekročitelný. 

Pozdní odevzdání znamená hodnocení stupněm nedostatečně a student neobhajuje práci před 

komisí. Vytištěná podoba práce musí být svázána (kroužková vazba). Elektronická podoba 

práce obsahuje text ve formátu doc (docx) a ve formátu pdf. Součástí odevzdání elektronické 

podoby práce jsou i všechny přílohy. Soubory jsou zkomprimované do souboru ve formátu 

zip.  



 

Název souboru: rok odevzdání_třída_jmeno studenta (2023_4SB_novotny.zip). Výtisk se 

odevzdává v informačním centru školy, elektronická podoba práce vedoucímu práce, který ji 

uloží na datové úložiště. Pokud je součástí práce výrobek, odevzdává se ve stejném termínu 

vedoucímu práce. Výrobky velkých rozměrů dle dohody. 

 

  

Kritéria hodnocení vedoucího práce   

Kritérium hodnocení  Max. počet bodů  

Věcná správnost  25  

Dodržování termínů kontrol (15 bodů lednová kontrola)  15+15  

Nápaditost, tvořivost  10  

Typografické zpracování  15  

Obhajoba  20  
 

Kritéria hodnocení oponenta práce   
  

Kritérium hodnocení  Max. počet bodů  

Věcná správnost  30  

Nápaditost, tvořivost  20  

Typografické zpracování  15  

Obhajoba  25  
 

Žádná položka nesmí být hodnocena 0 body.  
 

Bonusové body vedoucí + oponent 

Hodnocení  Max. počet bodů  

Leták 1–10 

 

Hodnocení práce   
 

 Hodnocení  Max. počet bodů  

 Výborný 190–171  

 Chvalitebný 170–146  

 Dobrý 145–116  

 Dostatečný 115–91  

 Nedostatečný 90–0  

 

Ve Strakonicích dne 1. 10. 2022  

 

Ing. M. Pileček   

ředitel školy 

 


