
Studentské odborné práce na Gymnáziu Mnichovo Hradiště – závazná pravidla 

 

1. Studentskou odbornou prací se rozumí odborný text kratšího rozsahu (bližší kritéria 

viz níže), který zpracovávají studenti Gymnázia Mnichovo Hradiště v průběhu 

předposledního ročníku studia (3. ročníku/septimy). Smyslem této odborné práce je 

metodologická příprava na vysokoškolské studium. 

2. Student může navrhnout vlastní téma práce z oboru, jemuž se věnuje nebo ho hodlá 

studovat na VŠ, a domluvit se pak s vyučujícím školy na upřesnění navrženého tématu 

a vedení práce. Na tuto iniciativu mají studenti čas v závěru 2. ročníku/sexty, nejdéle 

však v říjnu 3. ročníku/septimy. Pro nerozhodnuté studenty bude zveřejněna nabídka 

témat, z nichž si ti, kteří dosud nemají téma domluvené, vyberou, a to v co nejkratší 

možné době. Výběr témat studenti nahlásí třídnímu učiteli. Studentům, kteří nebudou 

mít téma vybráno, bude následně přiděleno vedením školy.       

3. Vedoucím práce je vždy pedagog Gymnázia Mnichovo Hradiště – jako odborný 

konzultant může se zpracováním pomoci odborník z praxe (na bázi dobrovolnosti a 

bez nároku na úplatu).  

4. Student je plně zodpovědný za přípravu práce a spolupráci s vedoucím práce – musí 

organizačně zajistit a absolvovat minimálně tři konzultace. 

5. Práce je hodnocena vedoucím práce a druhým hodnotitelem (taktéž pedagogem školy),  

jehož určí vedení školy. Výsledná známka vychází z dohody obou hodnotitelů, má 

maximální možnou váhu a je započítávána do klasifikace předmětu, k němuž se téma 

vztahuje (či je oborově nejblíže), a který je vyučován v aktuálním ročníku. 

6. Studentská odborná práce splňuje následující požadavky: 

- Rozsah: minimálně 10  - maximálně 20 stran textu bez titulní strany 

- Struktura: titulní list (viz níže), list s čestným prohlášením (viz níže), obsah, úvod, 

jednotlivé kapitoly, závěr, seznam použité literatury, přílohy (jsou-li relevantní). 

- Titulní list obsahuje tyto údaje: název školy, název práce, celé jméno autora práce 

včetně třídy, celé jméno vedoucího práce, měsíc a rok odevzdání. 

- Čestné prohlášení obsahuje vyjádření o samostatném zpracování práce a je 

autorem vlastnoručně podepsáno. 

7. Vzhled stránky splňuje následující:  

- Formát A4 (210 x 297 mm) 

- Číslování (průběžně – bez titulního listu – umístěno vpravo dole) 

- Nastavení okrajů: nahoře 2,5 – dole 3,2 – vlevo 3,5 – vpravo 2,0 

- Písmo: Arial, velikost 12, podnadpisy 16, nadpisy 20 

- Řádkování 1,5 

- Odsazení odstavce 1,25 cm, zarovnání textu do bloku, definovat a využívat vlastní 

styly 

- Používat odrážky a číslování, tabulátory, vodící znaky… 

- Text bude napsán v souladu s typografickými pravidly 

8. Práci je nutno odevzdat do konce března předposledního ročníku studia. 

9. Práce se odevzdává v tištěné (2 výtisky) i elektronické verzi (formát PDF). 


