
TÉMATA A POŽADAVKY DRUHÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Z INFORMATIKY 

 1  Mgr. Kateřina Macová 

T É M A T A  D R U H É  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  

Druhá ročníková práce z informatiky je zaměřena na vypracování prezentace v prezentačním 
manažeru, webových stránek s využitím XHTML a CSS a databáze v databázovém systému. Téma se 
bude týkat libovolného filmu. Každý žák si zvolí jeden film. Každý film může být zvolen pouze jedním 
žákem. Žák si zvolí film nejpozději do konce října aktuálního školního roku a volbu oznámí 
prostřednictvím e-mailu (název filmu). 

Film Žák 
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P O Ž A D A V K Y  D R U H É  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 PowerPoint, v editoru 
XHTML a CSS kódu a v programu Microsoft Access 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. 

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

Požadavky ročníkové práce v prezentačním manažeru Microsoft PowerPoint 

1. Vytvořte prezentaci o vámi zvoleném filmu (děj, hlavní role, vedlejší role, datum premiéry, herci, 
režisér, zajímavosti, trailer, …). Prezentace má za cíl nalákat diváka, aby se na film podíval. 

2. Prezentace bude obsahovat minimálně 15 snímků, tj. úvodní snímek, 12 snímků vlastního 
obsahu, snímek se zdroji a závěrečný snímek. 

3. Prezentace bude obsahovat alespoň tři různá rozložení snímku. 

4. Prezentace bude mít zvolen vhodný návrh vzhledem k prezentovanému tématu a žádný snímek 
nebude mít odlišnou grafiku, než je grafika zvoleného návrhu. 

5. Prezentace bude mít nadefinována správná písma pro nadpis i text. 

6. Prezentace bude mít velikost všech snímků ve formátu 16 : 9. 

7. V prezentaci budou uvedeny všechny zdroje, ze kterých žák čerpal při jejím vypracování. Žák 
musí použít minimálně tři zdroje. Využijte generátor citací na www.citace.com. 

8. Kromě textu bude prezentace obsahovat tabulku, obrázek, obrazec, tlačítko akce, SmartArt, graf, 
hypertextový odkaz, ručně vložené textové pole a video. Prezentace bude obsahovat každý 
objekt minimálně v jednom výskytu. 

9. V prezentaci bude nadefinováno číslování snímků, datum vytvoření prezentace a zápatí se 
jménem a příjmením žáka na každém snímku. Vše bude nadefinováno automaticky s využitím 
vkládání záhlaví a zápatí. 

10. V prezentaci budou použity vhodné přechody snímků a animace textu a objektů na snímcích. 

11. Prezentace bude uložena jako prezentace aplikace PowerPoint pod názvem 
ROP Příjmení 02.pptx a jako předvádění PowerPointu pod názvem ROP Příjmení 02.ppsx. 

Požadavky ročníkové práce v editoru XHTML a CSS kódu 

1. Vytvořte webovou stránku o vámi zvoleném filmu (děj, hlavní role, vedlejší role, datum 
premiéry, herci, režisér, zajímavosti, trailer, fotogalerie, …). Webová stránka má za cíl 
poskytnout všechny dostupné informace o filmu. 

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. 

http://www.citace.com/
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4. Na jedné webové stránce bude umístěn propagační plakát filmu, a budou zde všechny informace, 
které se o filmech běžně evidují. 

5. Další z webových stránek bude obsahovat podrobný děj filmu. 

6. Další webová stránka bude zaměřena na vaše hodnocení vybraného filmu, co se vám na filmu 
líbilo a co naopak nelíbilo. 

7. 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). 

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

9. Webovou adresu vaší webové prezentace na Internetu uložte do textového dokumentu 
ROP Příjmení 02.txt. 

10. Uložte všechny soubory a složky vaší webové prezentace do složky ROP Příjmení 02 
zkomprimujte metodou ZIP do souboru ROP Příjmení 02.zip. 

Požadavky ročníkové práce v databázovém systému Microsoft Access 

1. Vytvořte databázi DVD půjčovny filmů. 

2. Databáze bude obsahovat tři tabulky. 

3. První tabulka bude evidovat všechny filmy na DVD ve vaší půjčovně. 

4. Tabulka bude obsahovat minimálně 10 sloupců (číslo DVD, název DVD, …) a 20 záznamů (filmů). 

5. Druhá tabulka bude evidovat všechny zákazníky vaší půjčovny. 

6. Tabulka bude obsahovat minimálně 10 sloupců (číslo zákazníka, jméno zákazníka, příjmení 
zákazníka, …) a 20 záznamů (zákazníků). 

7. Třetí tabulka bude evidovat všechny uskutečněné výpůjčky ve vaší půjčovně. 

8. Tabulka bude obsahovat minimálně 5 sloupců (číslo výpůjčky, číslo DVD, číslo zákazníka, datum 
výpůjčky, datum vrácení, …) a 10 záznamů (výpůjček). 

9. Tabulky budou vzájemně propojeny. 

10. V databázi vytvořte alespoň 10 dotazů, které budou propojovat minimálně 2 tabulky (seznam 
všech DVD, které si půjčil pan Novák, …), nebo které budou vyžadovat tvorbu kritérií (seznam 
všech DVD s filmy, ve kterých hraje Brad Pitt, …). 

11. Vytvářejte pouze splnitelné dotazy, tj. dotazy jejichž výsledkem je alespoň jeden záznam. 

12. Vytvořte 2 formuláře, které budou sloužit jako formuláře pro zadávání údajů do tabulek 
(formulář pro zadávání dat do tabulky DVD, formulář pro zadávání dat do tabulky zákazníků). 

13. Do formulářů vyberte všechna pole z tabulek. 

14. Vytvořte formulář, který bude sloužit jako formulář pro zadávání dat do tabulky výpůjček. 

15. Do formuláře vyberte všechna pole z tabulky. 

16. Do formuláře vložte podformuláře, které budou obsahovat všechna pole z tabulek DVD a 
zákazníků. 

17. Vytvořte 2 sestavy, které budou sloužit jako přehledy půjčovaných DVD a registrovaných 
zákazníků (sestava obsahující pole z tabulky DVD, sestava obsahující pole z tabulky zákazníků). 

http://www.webzdarma.cz/
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18. Do sestav vyberte všechna pole z tabulek. 

19. Data v sestavě seřaďte podle názvu DVD, resp. příjmení zákazníka. 

20. Vytvořte sestavu, která bude sloužit jako přehled o uskutečněných výpůjčkách.  

21. Data v sestavě seskupte podle čísla zákazníka a seřaďte nejprve podle čísla zákazníka a poté 
podle čísla DVD. 

22. Uložte databázi jako databázi aplikace Access pod názvem ROP Příjmení 02. accdb. 

Kritéria hodnocení 

1. Dodržení rozsahu a formátu práce v prezentačním manažeru – 20 bodů 

2. Dodržení rozsahu a formátu práce v editoru XHTML a CSS kódu – 30 bodů 

3. Dodržení rozsahu a formátu práce v databázovém systému – 40 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) 


