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T É M A T A  T Ř E T Í  R O Č N Í K O V É  P R Á C E  
Z  I N F O R M A T I K Y  

Třetí ročníková práce z informatiky je zaměřena na vypracování práce v tabulkovém procesoru a 
webových stránek s využitím XHTML a CSS. Téma se bude týkat libovolné knihy a jejího autora. Zvolte 
si autora, který napsal minimálně pět knih. Každý žák si zvolí jednu knihu. Každá kniha může být 
zvolena pouze jedním žákem. Žák si zvolí knihu nejpozději do konce října aktuálního školního roku a 
volbu oznámí prostřednictvím e-mailu (název knihy a jejího autora). 

Název knihy (autor) Žák 
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P O Ž A D A V K Y  T Ř E T Í  R O Č N Í K O V É  P R Á C E  
Z  I N F O R M A T I K Y  

Žák vypracuje ročníkovou práci ze zvoleného tématu v programu Microsoft Excel a v editoru 
XHTML a CSS kódu a dodrží obsah a rozsah tématu, který je dán stanovenými požadavky. 

Žák odevzdá ročníkovou práci v elektronické podobě (e-mailem). Pokud žák neodevzdá 
ročníkovou práci v  elektronické podobě, bude hodnocena nedostatečně. Termín odevzdání 
ročníkové práce je 30. 4. aktuálního školního roku. Ročníková práce, která nebude odevzdána 
v požadovaném termínu, bude hodnocena nedostatečně. 

Třetí ročníková práce bude hodnocena známkou váhy 16. Za ročníkovou práci může žák získat 
celkem 100 bodů. 

Požadavky ročníkové práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel 

1. Na prvním listu vypracujte tabulku obsahující všechny knihy, které vámi zvolený autor napsal. 

2. Tabulka bude obsahovat následující sloupce: evidenční číslo knihy (číslujte od 1), název knihy, 
jméno a příjmení autora, vydání, nakladatelství, rok vydání, místo vydání, počet stran, ISBN, 
cena. 

3. Tabulku vyplňte a u buněk s číselnou hodnotou nastavte správný formát buňky (datum, měna, 
vlastní formát s. pro počet stran, …). 

4. Tabulku vhodně zformátujte. Používejte vhodná písma i barvy. 

5. Na druhém listu vytvořte evidenční kartu knihy. 

6. Karta bude tabulka tvořená následujícími položkami: evidenční číslo knihy, název knihy, jméno a 
příjmení autora, vydání, nakladatelství, rok vydání, místo vydání, počet stran, ISBN, cena. 

7. Karta se bude vyplňovat automaticky po vyplnění evidenčního čísla knihy. Data bude získávat 
z tabulky na prvním listu. 

8. Při formátování dbejte i na estetickou stránku karty. Používejte vhodná písma, barvy i objekty. 

9. Všechny buňky, kromě buňky určené pro zápis evidenčního čísla, budou uzamčeny proti zápisu. 

10. Na třetím listu vytvořte malou statistiku. 

11. Statistika bude tvořena tabulkou s několika výpočty, pro které použijete vestavěné funkce nebo 
vzorce tabulkového procesoru. 

12. Tabulka bude obsahovat následující položky: průměrná cena autorových knih, nejvyšší cena za 
autorovu knihu, nejnižší cena za autorovu knihu, průměrný počet stran, největší počet stran, 
nejmenší počet stran, první rok vydání autorovy knihy, poslední rok vydání autorovy knihy, 
počet let vydávání autorových knih, počet autorem napsaných knih. 

13. Tabulku vhodně zformátujte. Používejte vhodná písma i barvy. 

14. Na čtvrtém listu vytvořte automatickou fakturu. 

15. Faktura bude tabulka připravená pro minimálně deset položek. 

16. Na faktuře budou všechny údaje, které se na správné faktuře musí vyskytovat. Povinné údaje na 
fakturách si zjistěte na Internetu. 

17. Na faktuře bude tabulka se seznamem položek, která bude obsahovat následující sloupce, 
evidenční číslo knihy, název knihy, cena za ks, počet ks, cena. Pokud faktury vyžadují další 
sloupce, samozřejmě si je doplňte. 
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18. Ve faktuře se bude vyplňovat pouze evidenční číslo knihy a počet ks. Všechny ostatní položky se 
vyplní automaticky s použitím vhodných funkcí nebo vzorců. Data bude získávat z tabulky na 
prvním listu. 

19. V dolní části faktury bude položka celková cena, která se opět bude počítat automaticky. 

20. Všechny buňky, kromě buněk určených pro zápis evidenčního čísla, počtu ks a dalších vámi 
vytvořených položek k zápisu, budou uzamčeny proti zápisu. 

21. Při formátování dbejte i na estetickou stránku faktury. Používejte vhodná písma i barvy. 

22. Na pátém listu vytvořte graf, který bude porovnávat cenu knih a počet jejich stran. 

23. Data bude získávat z tabulky na prvním listu. 

24. Zvolte vhodný typ grafu a řádně ho upravte a zformátujte. 

25. Všechny listy vhodně pojmenujte. 

26. Celá práce bude zpracována v souladu s estetickými a typografickými pravidly. 

27. Práce bude uložena jako sešit Excelu pod názvem ROP Příjmení 03.xlsx a exportována do 
formátu PDF pod názvem ROP Příjmení 03.pdf. 

Požadavky ročníkové práce v editoru XHTML a CSS kódu 

1. Vytvořte webovou stránku o vámi vybrané knize. 

2. Webová stránka bude vytvořena s využitím jazyka XHTML a formátováním stránek pomocí 
kaskádových stylů. 

3. Webová prezentace se bude skládat z minimálně třech vzájemně propojených HTML souborů. 

4. Na webové stránce bude umístěna fotografie obálky knihy, a budou zde všechny informace, 
které jste o knize evidovali v tabulkovém procesoru, tj. název knihy, jméno a příjmení autora, 
vydání, nakladatelství, rok vydání, místo vydání, počet stran, ISBN, cena. 

5. Na webové stránce uvedete také možnou citaci knihy, kterou by návštěvník vašich stránek mohl 
použít ve své případné práci jako zdroj. Využijte generátor citací na www.citace.com. 

6. Jedna z webových stránek bude obsahovat stručný děj knihy, jako byste psali čtenářský deník. 

7. Další webová stránka bude zaměřena na vaše hodnocení vybrané knihy, co se vám na knize líbilo 
a co naopak nelíbilo. 

8. Při tvorbě webové prezentace byste měli ukázat, co vše umíte s využitím jazyka XHTML a CSS 
stylů vytvořit (různé úrovně nadpisů, blokové elementy s různými druhy zarovnání, formátování 
písma – tučné, kurzíva, podtržené, barva písma, font, velikost písma, horní index, dolní index, 
znaky z ASCII tabulky, odkazy na další stránky vaší webové prezentace, odkazy v rámci jedné 
stránky vaší webové prezentace, odkazy na externí webové stránky, obrázky, tabulky, odrážky). 

9. Vytvořené webové stránky publikujte na Internetu. Můžete využít umístění vaší webové 
prezentace zdarma např. na server www.webzdarma.cz. 

10. Webovou adresu vaší webové prezentace na Internetu uložte do textového dokumentu 
ROP Příjmení 03.txt. 

11. Uložte všechny soubory a složky vaší webové prezentace do složky ROP Příjmení 03 
zkomprimujte metodou ZIP do souboru ROP Příjmení 03.zip. 

http://www.citace.com/
http://www.webzdarma.cz/
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Kritéria hodnocení 

1. Dodržení rozsahu a formátu práce v tabulkovém procesoru – 40 bodů 

2. Dodržení rozsahu a formátu práce v editoru XHTML a CSS kódu – 40 bodů 

3. Dodržení typografických a estetických pravidel – 10 bodů 

4. Autorské prvky (originalita) – 10 bodů 

Klasifikace 

90–100 bodů (výborně) 

70–89 bodů (chvalitebně) 

50–69 bodů (dobře) 

30–49 bodů (dostatečně) 

0–29 bodů (nedostatečně) 


