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ROČNÍKOVÁ PRÁCA 

 

 

Všeobecné pokyny a pravidlá 

 

Ročníková práca (ďalej RP) je spracovanie odborného textu v rozsahu min. 15 strán čistého 

textu (cca 27 000 znakov) na zvolenú tému pod vedením konzultanta v rámci jedného 

vyučovacieho predmetu v priebehu jedného školského roka. Práca sa má opierať o skutočné 

fakty získané hlbším štúdiom odbornej literatúry a iných prameňov.  

Ročníková práca na Gymnáziu sv. Edity Steinovej je povinná pre žiakov 2. ročníka 

päťročného odboru štúdia na gymnáziu.   

Zadáva sa v individuálnej forme, je písaná v slovenskom jazyku. Tému RP si žiak vyberá 

sám na základe vypísaných tém na príslušný školský rok, vlastnú tému žiaka musí schváliť 

vyučujúci príslušného predmetu. 

 

Ciele RP:  

Ročníková práca má mať vedecký charakter, predpokladá plánovitý postup, využívanie 

odbornej terminológie, prácu s primeranou odbornou literatúrou, korektné a správne 

citovanie, dodržanie požiadaviek na formálnu úpravu textu, primeraný rozsah a pod. 

Téma práce a jej podoba má zároveň „výskumný“ potenciál – žiak môže pokračovať v práci 

na rovnakej téme i v nasledujúcom ročníku v podobe SOČ, samotná ročníková práca však 

nemá povahu výskumnej práce: Cieľom RP je zhrnutie/ porovnanie a posúdenie informácií 

o istej téme z rôznych knižných (a iných) zdrojov, ich usporiadanie do logického celku 

a dodržanie formálnych požiadaviek na štruktúru a úpravu práce (usporiadanie častí, 

odkazovanie na literatúru, eticky a formálne korektné citovanie).   

Ročníková práca je aplikovateľná a bude využitá aj ako súčasť vyučovania – téma by mala 

korešpondovať s učivom, ktoré sa preberá v iných triedach/ročníkoch, je možné 

zakomponovať ju do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Cieľom ročníkovej práce je prehĺbenie určitých špecifických vlastností a zručností  žiaka, 

ktoré žiaci zúročia v ďalšom priebehu štúdia a neskôr na vysokej škole. 

 

Všeobecné študijné schopnosti žiaka:  



 rešerše informácií z rôznych zdrojov: štúdium literatúry, internet (nie je možné 

použiť ako jediný zdroj informácií!);  

 triedenie informácií, vytváranie kompilátu z niekoľkých zdrojov a hodnotenie faktov;  

 správne zapisovanie bibliografie;  

 prezentácia vlastných výsledkov práce (ústna obhajoba, vizualizácia údajov do 

grafov, počítačová prezentácia atď.).  

Jazykové a vyjadrovacie schopnosti žiaka: 

 použitie vhodného jazykového štýlu v písomnej časti práce (podľa povahy témy 

práce);  

 získavanie skúseností so spracovaním komplexného slohového celku (dlhší rozsah  

práce; úvod, vlastný text, záver atď.);  

 pravopisná a interpunkčná správnosť, bohatstvo slovnej zásoby;  

 samostatný ďalší ústny prejav o téme pri obhajobe (spisovná reč, logika 

argumentácie a štruktúrovanosť reči).  

Komunikácia a náročnejší spôsob práce: 

 komunikácia s konzultantom (obsahové zmeny textu) prípadne ďalšími pomocnými 

osobami; 

 dodržanie všetkých povinných formálnych náležitostí RP a obsahovej relevantnosti 

vzhľadom k téme, použitie primeraných faktických znalostí a v závere prezentácia 

zmyslu práce ako celku (možnosť využitia v praxi, posúdenie zistení z rôznych 

zdrojov).  

Práca s textovým editorom, tabuľkami, počítačovou prezentáciou, grafickým editorom: 

 dodržanie čitateľnej a prehľadnej úpravy textu, označovanie strán, hierarchia 

nadpisov atď.  

 vytvorenie grafov, tabuliek a prezentácie;  

 vyváženie estetiky celej práce – písmo, celková úprava (napr. prílohy, väzba).  

Všeobecné ľudské a pracovné schopnosti  

 pri dlhodobej práci je nutné preukázať značnú vytrvalosť a cieľavedomosť;  

 vyvinúť isté pracovné úsilie a samostatnosť;  

 zodpovednosť za priebeh a výsledky svojej práce.  



ÚČASTNÍCI RP 

 

Koordinátor RP: 

 zodpovedá za celkový priebeh a organizáciu písania RP; 

 koordinuje prácu konzultantov (zhromažďuje a zverejňuje témy RP), šíri informácie, 

organizuje žiakov a konzultantov (zmeny, termíny) komunikuje s vedením školy a so 

správcom školskej počítačovej siete;  

 dohliada na dodržiavanie harmonogramu písania a odovzdávania prác, v spolupráci 

s triednymi učiteľmi a zástupcom riaditeľa školy, stanovuje termíny odovzdania 

a obhajoby RP;  

 má k dispozícii dokumentáciu o RP (stanovy, harmonogram, ponuku tém RP, 

protokoly o téme RP, zostavenie komisie obhajob, výsledky RP, archivácia).  

Učiteľ (konzultant): 

 spolupracuje s koordinátorom RP a so žiakmi;  

 v termíne podľa harmonogramu RP na príslušný školský rok  vypíše dohodnutý počet 

tém v rámci svojho predmetu, po dohode so žiakom môže prispôsobiť tému jeho 

vlastnému návrhu;  

 má úlohu konzultanta práce: študent pracuje prevažne samostatne, v priebehu 

školského roka v určenom období však absolvuje dve konzultácie 

u učiteľa/konzultanta, ktorý tému vypísal; 

 spoločne so žiakom formuluje presný názov RP a podpíše protokol o zvolenej téme; 

 určí žiakovi záväzný termín prvej konzultácie, následne dohodne aj ďalšie 

konzultácie;   

 vedie žiaka pri písaní RP, vytyčuje mu postup práce, dohliada na obsahovú stránku 

práce (faktografickú správnosť, logickú štruktúru textu a zmysluplnosť práce); 

 odporúča zdroje informácií a zmeny v práci; 

 hodnotí prácu žiaka v rámci posudku a navrhuje výslednú známku.  

Žiak:  

 volí si jednu z ponúknutých tém RP; 



 samostatne píše prácu pod vedením konzultanta, riadi sa jeho radami 

a odporúčaniami, absolvuje konzultácie; 

 riadi sa inštrukciami a pravidlami o RP, sleduje aktuálne informácie a dodržiava 

termíny (odovzdanie protokolu o téme RP, konzultácie, odovzdanie práce, 

prezentácia RP); 

 v mimoriadnych prípadoch má žiak možnosť po dohode s konzultantom zmeniť tému 

RP, o zmenách je povinný informovať koordinátora RP  (je potrebné odovzdať nový 

protokol o RP); 

 je oboznámený s hodnotením v rámci posudku práce. 

  

Triedny učiteľ: 

 eviduje prihlasovanie RP a protokoly o absolvovaní konzultácií, komunikuje so 

žiakmi svojej triedy a konzultantmi RP, v nutnom prípade informuje rodičov  

(známka z RP má v danom predmete vysokú váhu, preto v prípade „zanedbávania“ je 

vhodné informovať rodičov); 

 odovzdá koordinátorovi RP zoznam žiakov svojej triedy s priradenými témami RP. 

Zástupca riaditeľa školy:  

 spolupracuje s koordinátorom RP, riaditeľom školy, triednymi učiteľmi 

a konzultantmi; 

 v spolupráci s koordinátorom RP stanovuje termíny odovzdania protokolov, 

odovzdania RP a ich prezentácií; 

 zabezpečuje organizáciu a priebeh prezentácií RP. 

Riaditeľ školy:   

 spolupracuje so zástupcom školy a s koordinátorom RP;  

 schvaľuje smernicu o RP a témy RP na príslušný školský rok; 

 je informovaný o priebehu a organizácii RP.  

 

Výber témy, prihlasovanie RP 

 Koordinátor RP oboznámi žiakov a vyučujúcich s priebehom a náležitosťami 

spracovania  a písania RP. Po zverejnení tém si žiak vyberie jednu a vypíše protokol, uvedie 



naň presný názov práce (ak sa názov od témy v niečom odlišuje) a dá ho podpísať 

konzultantovi (učiteľovi, ktorý tému vypísal). Podpísaný protokol odovzdá triednemu 

učiteľovi do stanoveného termínu.  

 

Konzultácie RP 

 V priebehu písania RP je žiak povinný konzultovať svoj postup s konzultantom 

a riadiť sa jeho pokynmi. Povinné sú minimálne dve konzultácie: 

 1. konzultácia sa musí uskutočniť v stanovenom termíne a jej cieľom by malo byť 

stanovenie hlavného zamerania RP a postupu práce, odovzdanie anotácie práce (10 – 15 

riadkov), určenie predpokladanej osnovy a predbežného členenia práce a zvoliť literatúru. 

Pri výskumných prácach je dôležité stanovenie predbežného postupu pri svojom výskume. 

Táto konzultácia vlastne overuje, či študent zadanie témy pochopil a či dokáže vhodne 

selektovať zdroje informácií. 

 2. konzultácia sa musí uskutočniť v stanovenom termíne a jej cieľom je koncept 

práce, presné členenie práce na kapitoly, prípadne ďalšie časti práce stanovené vyučujúcim, 

„hrubú“ podobu práce, príp. návrh príloh, podobu prezentácie. 

 

 Výsledok konzultácií sa hodnotí vyhovel – nevyhovel. Prístup žiaka ku konzultáciám 

je súčasťou celkového hodnotenia ročníkovej práce. 

 

Odovzdanie ročníkovej práce 

 Žiak je povinný odovzdať RP v predpísanej forme v stanovenom termíne (pozri 

termíny na príslušný školský rok), a to: 

a) jeden výtlačok v hrebeňovej väzbe; 

b) jeden, max. 2 súbory (práca, príp. príloha) v elektronickej podobe spracovanej vo formáte 

DOC alebo RTF, pričom tlačená a elektronická podoba práce musia byť identické; 

c) súčasťou práce je prezentácia v programe Power Point v rozsahu 8-10 snímok. 

Prezentáciu je potrebné pripraviť do termínu určeného konzultantom pre daný školský rok.  

 

Hodnotenie ročníkovej práce 

 Konzultant v rámci posudku hodnotí RP z hľadiska formy i obsahu, prístup ku 

konzultáciám a prezentáciu projektu.  

 Z obsahového hľadiska sa hodnotí splnenie zadanej témy, schopnosť pracovať 

s informáciami, faktická relevantnosť, logická argumentácia, pôvodnosť práce, 

nadväznosť myšlienok.  



 Z formálneho hľadiska sa hodnotí dodržanie všetkých povinných častí, slohový štýl 

a gramatické chyby, celková kompozícia práce, kvalita použitej literatúry, správnosť 

bibliografických odkazov, spracovanie príloh práce, jazyková správnosť a štylistika. 

 Hodnotí sa prístup žiaka, či na práci pracoval priebežne, či absolvoval konzultácie – 

pripravenosť študenta konzultovať danú tému a reagovať na požiadavky 

konzultujúceho učiteľa. 

 Prezentácia – hodnotí sa rozsah, formálna a obsahová prehľadnosť prezentácie, ústny 

prejav žiaka a jeho schopnosť reagovať na prípadné otázky. 

 Jednotlivé časti hodnotenia sa bodujú príslušným počtom bodov, pričom vyučujúci 

využije hodnotiaci hárok 

 Hodnotenie sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom žiak dostane jeden exemplár a 

druhý archivuje vyučujúci spolu s prácou. 

 Hodnotiaci hárok odovzdáva konzultant práce koordinátorovi RP po prečítaní 

a vyhodnotení práce (nie až po prezentácii/obhajobe) podľa harmonogramu termínov 

príslušného školského roka. 

 Výsledná koncoročná známka z predmetu, do ktorého bude zahrnuté aj hodnotenie 

ročníkovej práce, bude stanovená na základe váženého priemeru podľa vzorca: 2x 

priemerná známka z predmetu + známka z RP delené 3. Výsledná známka z RP 

sa započítava do výslednej koncoročnej známky z predmetu, v ktorom bola RP 

písaná.  

 Ak žiak prácu neodovzdá, je hodnotený známkou 5. Táto známka sa mu započíta do 

priemeru podľa vyššie uvedeného vzorca. 

 

Prezentácia/obhajoba ročníkovej práce 

 Každý zo žiakov je povinný pripraviť prezentáciu v programe Power Point o svojej 

práci, o jej výsledkoch v rozsahu 8-10 snímok. Konzultant určí termín, kedy žiak 

prezentuje svoju prácu pred žiakmi inej triedy. Predpokladaná doba prezentácie žiaka je 

15-20 minút. Žiak na začiatku obhajoby krátko predstaví prácu. Zvláštny ohľad sa pri 

prezentácii kladie na jazykovú stránku práce a ústny prejav žiaka pri obhajobe. Žiaci 

a konzultant majú právo klásť otázky a prezentujúci žiak na ne odpovedá. Prezentácia práce 

je súčasťou celkového hodnotenia RP.  

 



Obhajoby ročníkovej práce sa môžu zúčastniť i rodičia prezentujúcich žiakov. 

 

 Najlepšie práce z ročníka budú uvedené v rámci prezentačného dňa (na konci júna) a 

predstavené pred učiteľmi a žiakmi školy. Prezentácie sú odporúčané najmä žiakom nižšieho 

ročníka, ale ich uvedenie v konkrétnej triede v rámci vyučovania prispôsobí konzultant 

preberanému učivu a tak, aby žiak svoju prácu prezentoval v inej ako vlastnej triede.  

 

Archivácia ročníkovej práce 

Ročníkové práce sú archivované minimálne počas 5 rokov. Sú k dispozícii k nahliadnutiu 

žiakom a učiteľom školy v školskej knižnici aj v elektronickej podobe.  

 

    

                                                                                                       Mgr. Mária Dečová, PhD.  

                                                                                                                riaditeľka školy  

 


