
Příručka – ročníkové práce 

Předmět: Ročníkové práce jsou povinnou součástí 3. ročníku lycea Waldorfské školy Příbram. Studenti 

pracují na tématech, které si vybrali na základě svého uvážení.  

Vedoucí práce: Každý z vyučujících má své kapacitní možnosti vůči počtu vedených seminárních prací. 

Je nutné ho kontaktovat co nejdříve, protože může vedení práce z kapacitních důvodů odmítnout. 

Seznam vyučujících (vedoucích prací) je aktualizován od 15. září daného školního roku na webu školy. 

Studenti mají právo na výběr vedoucího práce. Výběr by měl korespondovat s kvalifikací daného 

vyučujícího. Vzhledem k náročnosti vedení ročníkové práce by měl případný vedoucí práce akceptovat 

dvě, maximálně tři žádosti o vedení práce. Ve zcela výjimečných případech bude studentovi umožněná 

volba externího vedoucího ročníkové práce (projde schválením na konferenci). 

Odevzdání přihlášek: Student do 30. 9. daného školního roku odevzdává závaznou přihlášku 

k ročníkové práci, vyhotovenou a podepsanou ve dvou kopiích třídnímu učiteli, který je následně předá 

zástupci ředitele pro SŠ. 

Konzultace: Vedoucí práce je povinen zvolit přiměřenou míru počtu konzultací a tu skutečně dodržovat 

na základě předchozí domluvy se studentem! Konzultace je možné realizovat jak na fyzické úrovni, tak 

v rámci domluvené digitální platformy (mail, skype, atd.). 

Odevzdání ročníkové práce: Ročníkové práce se odevzdávají ke stanovenému datu tak, aby každá 

strana posuzující kvalitu práce měla dostatek času k vytvoření vlastního stanoviska vůči práci, 

nejpozději však k 15. 4. daného roku. 

Práce se odevzdává 2x na nosičích digitálních médií a 1x ve fyzické, tištěné podobě.  

Hodnocení práce: Hodnocení práce probíhá ve dvou fázích: zpracování ročníkové práce (50%) a  

obhajoba ročníkové práce (50%).  

A) Zpracování RP: Práce je hodnocena ze tří hledisek, přičemž každé z nich má váhu 1/3 hodnocení: 

-zhodnocení naplnění formálních požadavků vůči práci (provádí vyučující INF), 

-zhodnocení vedoucího práce, 

-zhodnocení oponenta práce. 

Není-li práce hodnocena stupněm nedostatečným je student oficiální cestou (dopisem) pozván k její 

obhajobě, ve kterém se zároveň se dozvídá termín své obhajoby, přičemž datum obhajoby je stanoveno 

s patřičným předstihem. 

B) Obhajoba RP: Druhou polovinu výsledného hodnocení tvoří zhodnocení obhajoby studenta. Toto 

hodnocení vychází ze shody vedoucího práce a oponenta.  

Podobně jako pro počet vedoucích prací je doporučeno zvážit počet oponentů, přičemž zde není 

kritériem kvalifikace oponenta.  

V rámci obhajoby student prezentuje teoretickou, praktickou a uměleckou část práce. 

 

 


