Vnitřní řád pro seminární a ročníkové práce na PHG

Seminární práce je spíše kompilačního charakteru, která je zadána na začátku školního roku s výběrem
možnosti plnění v prvním či druhém pololetí. Tuto skutečnost žáci nahlásí pedagogovi, u kterého budou
svou práci zpracovávat. Seminární práce se opírá o odbornou literaturu, české a zahraniční zdroje. Při
psaní seminární práce jsou povinné tři konzultace s pedagogem, u kterého žák svou práci píše.
Ročníková práce je práce kompilačního či výzkumného charakteru, která je zadána na začátku školního
roku a její zpracování probíhá po větší část školního roku. Ročníková práce se opírá o odbornou literaturu,
české a zahraniční zdroje. Při psaní ročníkové práce jsou povinné tři konzultace s pedagogem, u kterého
žák svou práci píše.

Formální požadavky na seminární a ročníkové práce
Úvodní strana
název práce, autor práce, ročník, školní rok, vedoucí práce
Obsah
Abstrakt a klíčová slova
Úvod
volba tématu, téma práce, cíle, metody a hypotézy, které bude žák používat ve své práci
Vlastní text
Dle požadavků konkrétního ročníku
Závěr
Shrnutí všech zjištění, ke kterým žák v průběhu psaní práce došel. Zhodnocení dosažených cílů.
Seznam použitých knižních zdrojů
Seznam použitých elektronických zdrojů
Speciální požadavky konkrétních pedagogů – obrazové přílohy atd.

Rozsah stran vlastního textu práce je uveden v normostranách – 1 normostrana (NS) = 1800 znaků včetně
mezer bez obrázků a příloh. Práce se píše na počítači a zarovnává se do bloku. Písmo Times New Roman,
Calibri nebo Arial, velikost 12, řádkování 1,5; okraje stránek automatické.
V práci jsou uvedeny všechny zdroje dle citační normy APA nebo dle normy ČSN ISO 690. Tyto zdroje jsou
uvedeny v kapitolách Seznam použitých knižních zdrojů a Seznam použitých elektronických zdrojů
. Práce se
odevzdává nejpozději ve stanoveném termínu vedoucímu práce v elektronické podobě a editovatelné
verzi, která umožní pedagogům vyjádřit se ke konkrétním částem v práci. Práce, v níž bude chybět některá
z formálních náležitostí, nebude zahrnuta do hodnocení a bude žákovi vrácena k přepracování a bude
hodnocena až po opětovném odevzdání v náhradním termínu, který stanoví vyučující. Seminární práce je
hodnocena váhou 10.
V případě neodevzdání seminární či ročníkové práce ve stanoveném termínu bude žák neklasifikován v
daném předmětu. Povinností žáků bude práci odevzdat v náhradním termínu, který bude stanoven
vyučujícími, a zároveň bude přezkoušen z předmětu, ke kterému se práce tematicky váže. Známka z
přezkoušení bude mít váhu 10. Celkově tedy žák získá dvě známky s váhou 10, jednu za seminární práci
odevzdanou v náhradním, a jednu za přezkoušení z daného předmětu.
Za plagiátorství, tedy neuvedení citací či přepsání textu z jakéhokoliv zdroje, bude žák podmínečně
vyloučen.
Práce v jednotlivých ročnících
Ročník

Druh práce

Tercie

Seminární práce na téma: Jak to bylo dříve?
Povinná konzultace s vedoucím práce
Termín domlouvá žák s vyučujícím v prvním
čtvrtletí školního roku.
3 normostrany

Kvarta

Ročníková práce s oponenturou
6 normostran

Kvinta a 1. ročníky

Seminární práce
6 – 8 normostran

Sexta a 2. ročník

Seminární práce
6 – 8 normostran

Septima a 3. ročník

Ročníková práce z maturitního předmětu
7 – 10 normostran

Pro kvartu a septimu, které píšou ročníkové práce, jsou během prvního pololetí povinná kolokvia (v rámci
předmětů, ke kterým se práce tematicky váže), během nichž představí své dosavadní výsledky. Ve druhém
pololetí probíhá závěrečná prezentace výsledků zjištěných po dobu zpracování práce na odborné školní
konferenci.
Podmínkou udělení známky je prezentace dosavadních výsledků na kolokviu a prezentace na odborné
školní konferenci.
Další konzultace s pedagogy jsou dobrovolné.

Harmonogram

Do 15. 9. vypsaná témata pedagogy
Do 30. 9.zapsání tématu seminární či ročníkové práce ke konkrétnímu pedagogovi
4. 11.kolokvium
22. 12.odevzdání seminárních prací za 1. pololetí
16. 3. 2021odborná školní konference
30. 4.odevzdání ročníkových prací a seminárních prací za 2. pololetí
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