
Informace k vypracování seminární a odborné práce 2020/2021 

Žák v předposledním ročníku studia vypracuje seminární nebo odbornou práci. Seminární nebo odborná práce vychází 

ze zájmu žáka o daný obor.  

• Základní cíle zpracování seminární práce jsou: 

o Získat hlubší znalosti ve vybraném tématu s možností jejich využití pro vlastní odbornou profilaci, 

maturitní zkoušku… 

o Naučit se pracovat se zdroji informací jako jsou odborná literatura, články, internetové zdroje apod. 

o Osvojit si dovednosti nutné pro zpracování seminární a odborné práce na počítači – formální úprava 

práce.  

o Získat znalosti a dovednosti, které lze využít při dalším studiu (tvorba seminární, zápočtové, bakalářské, 

diplomové práce…). 

• Žák, který pracuje na práci v rámci SOČ, seminární nebo odbornou práci tohoto typu dělat nemusí. 

• Zadání seminární nebo odborné práce (dále jen práce) probíhá na základě domluvy žáka s vedoucím práce a 

společným sepsáním listu o zadání práce.  

o List o zadání práce uchovává u sebe vedoucí práce až do jejího odevzdání. Následně se tento list stává 

součástí práce. 

o Jednu kopii listu o zadání práce obdrží po jeho sepsání žák a jednu kopii odevzdá vedoucí práce 

zástupci/zástupkyni ředitelky školy. 

• Nejzazší datum pro zadání práce je stanoveno na 16. 10. 2020. 

• Zpracování práce je na gymnáziu součástí předmětu, kterého se obsahově týká, na SOŠ předmětu praxe. 

• Vedoucí práce poskytuje žákovi po vzájemné dohodě konzultace při jejím zpracování. Konzultace k práci budou 

probíhat mimo výuku žáka i vedoucího práce. 

• Na seminární nebo odborné práci je možno pracovat ve škole, firmě, na farmě, v odborných laboratořích apod. 

• Požadavky na zpracování práce: 

o Práce je zpracována v textovém editoru (word, writer…) na základě požadavků stanovených Příručkou 

pro zpracování seminární a odborné práce na počítači (dostupná na webu školy). 

o K vypracování práce může žák využít připravené šablony umístěné na webu školy. 

• Nejzazší termín pro odevzdání seminární nebo odborné práce je 31. 5. 2021.  

o Ve výjimečných případech, vzhledem k povaze práce, lze na základě souhlasu vedoucího práce prodloužit 

její odevzdání, nejpozději však do 23. 8. 2021.  

o Práce odevzdávají žáci vedoucímu práce. 

• Práce se odevzdává v elektronické a svázané podobě. Práce by měla být svázána tak, aby umožňovala archivaci, 

např. v polypropylenovém rychlovazači, popř. vazbou s násuvným hřbetem.  

• Hodnocení práce probíhá na základě stanovených kritérií (přístupné na webu školy). 


