
SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35, Brodce 

 
 

Kritéria hodnocení ročníkové práce z předmětu fiktivní firma 
 

 
 
Při hodnocení ročníkové práce bude vedoucí práce vycházet z těchto kritérií: 

1. Formální část – tvoří 30 % podílu na celkovém hodnocení 

a) velikost písma, řádkování, zarovnání do bloku, číslování stran 

b) dodržení citace zdrojů uvedených v textu práce a použité literatury 

c) správné použití příloh, grafická podoba práce, dodržení řazení listů 

d) jestliže není dodržen minimální rozsah práce, tj. 15 stran vlastního textu, 

hodnotí zpravidla vedoucí práce tuto práci stupněm „nedostatečný“. Ve 

výjimečných případech, jestliže se skutečný rozsah práce blíží minimálnímu 

stanovenému rozsahu, může vedoucí práce hodnotit jiným stupněm, 

nicméně při klasifikaci vždy přihlédne ke skutečnosti, že nebyl dodržen 

minimální stanovený rozsah práce. 

e) klasifikačním stupněm „nedostatečně“ bude ročníková práce hodnocena 

vždy, jestliže bude zjištěno, že žák není autorem práce či její části, tj. 

zpravidla, že se jedná o opsanou práci nebo část jiného autora, aniž by byly 

řádně uvedeny citace. 

2. Obsahová část – stěžejní část – tvoří 50 % podílu na celkovém 

hodnocení 

a) dodržení zadaného tématu, cíle práce 

b) dodržení rozsahu, obsahu, logického rozčlenění 

c) originalita, vlastní myšlenka 

d) využití vhodných zdrojů, aktuálnost 

e) odborná správnost 

3. Jazyková část – tvoří 10 % podílu na celkovém hodnocení 

a) gramatická, interpunkční, stylistická správnost 

4. Celkový dojem – tvoří 10 % podílu na celkovém hodnocení 

a) přehlednost, logická návaznost 

 

 



Žáci předloží vedoucímu ročníkové práce v daném termínu osnovu své práce. Ta bude 

vypracována dle zadaných pokynů. Termín odevzdání osnovy je: 10. 2. 2014. 

 

V průběhu zpracování ročníkové práce má žák možnost domluvení konzultace u 

vedoucího práce. Tyto konzultace nejsou povinné, ale doporučují se. 

 

Žáci odevzdávají práci ve stanoveném termínu v tištěné formě. Termín pro 

odevzdání kompletní ročníkové práce je: 15. 4. 2014. 

 

Neodevzdá-li žák pro vážné důvody ročníkovou práci ve stanoveném 

termínu, omluví se písemně vedoucímu práce (postačuje omluva ve formě e-mailu) 

nejpozději v den stanovený pro odevzdání ročníkové práce; uzná-li vedoucí práce 

omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání práce. Pokud žák neodevzdá 

ročníkovou práci v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo 

pokud mu omluva nebyla uznána, je práce hodnocena „nedostatečně“. 

 

 

 

V Horkách nad Jizerou 9. 11. 2013   

 

        

Zpracoval: Daniel Vančura, učitel FIF 


