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Vážení studenti, vážení rodiče, vážení kolegové a kolegyně, vedoucí odborných 

studentských projektů a odborní konzultanti 

Vzhledem k dotazům k soutěži Tvořivá klávesnice v tomto školním roce a často 

nepředvídatelným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru, považujeme za potřebné 

předat Vám některé informace, sjednotit, upřesnit a doplnit pravidla soutěže. 

1) Projektovou soutěž Tvořivá klávesnice považujeme za velmi přínosnou pro žáky gymnázia  

Také v tomto roce probíhá na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu soutěž odborných 

studentských projektů Tvořivá klávesnice. Nemalá část studentů se poté každoročně účastní 

navazujících projektových soutěží v České republice (zejména SOČ nebo AMAVET) i v zahraničí 

(např. ICYS). Studenti našeho gymnázia později velmi dobře využívají znalostí z projektových 

soutěží, např. při psaní svých bakalářských a magisterských prací na vysokých školách. Naše 

gymnázium trvale vytváří studentům příznivé podmínky k tomu, aby mohly vznikat 

mimořádně úspěšné studentské odborné práce, které získávají nejvyšší ocenění na 

celostátních přehlídkách SOČ nebo v soutěži Česká hlavička aj. Díky projektům studentů se 

PSJG-HK v minulém školním roce zařadilo na celostátní přehlídce SOČ mezi pět nejúspěšnějších 

středních škol České republiky (podle celkového počtu soutěžních prací a jejich umístění). 

2) Velmi si vážíme trvalé podpory a pomoci všech akademických pracovníků a rodičů 

Největší úspěchy studentů v projektových soutěžích nejsou možné bez výrazné podpory a 

spolupráce s akademickým pracovníky vysokých škol, univerzit, pracovišť České akademie věd 

a také s rodiči žáků. Tuto spolupráci bychom jen velmi neradi přerušili. Za každou pomoc 

externích spolupracovníků a rodičů vedoucí ke zkvalitnění odborných projektů děkujeme. 

Všichni učitelé gymnázia společně s vedením Prvního soukromého jazykového gymnázia mají 

trvalý zájem na maximální možné úrovni každého odborného projektu každého studenta a 

zejména na takových výstupech, které pomáhají především studentům samotným. V tomto 

roce je, vzhledem ke koronaviru, opatřením vlády České republiky a distanční výuce, situace 

jiná než v minulých letech. Přes všechna omezení přesto věříme, že všichni studenti dokončí 

své projekty včas a na požadované úrovni.  

3) Harmonogram soutěže, který je trvale umístěn na www stránkách školy, je třeba, i přes 

platná omezení z důvodů pandemie koronaviru, dodržet. 

Všechny termíny soutěže Tvořivá klávesnice zůstávají v platnosti, tak, jak jsou uvedeny na 

www stránkách Prvního soukromého jazykového gymnázia a vzhledem k přípravě na 

navazující okresní, krajské a celostátní soutěže (např. SOČ) je nelze měnit. 

4) Pravidla soutěže, hlediska hodnocení úrovně prací, zásady pro obhajoby projektů se 

nemění a zůstávají v platnosti tak, jak je uvedeno na www stránkách Prvního soukromého 

jazykového gymnázia s následujícím dodatkem; viz body 5A) a 5B) 
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5A) 

Dodatek k hodnocení projektů Tvořivé klávesnice 5A) se týká POUZE studentů, kteří ve 

školním roce 2020/2021 pracují na odborném projektu a nemohli provést potřebná měření 

z důvodu mimořádného stavu (zejména v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními). 

Jinými slovy řečeno: „V konkrétním stanoveném termínu NENÍ (NEBYLO) MOŽNÉ ZAČÍT NEBO 

UKONČIT PRAKTICKOU ČÁST STUDENTSKÉHO PROJEKTU V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU.“ 

V případě, že součástí metodiky a praktické části studentského projektu je výzkum (měření, 

sběr dat) na odborném pracovišti, na které student prokazatelně neměl přístup, např. 

z důvodu distanční výuky a zákazu vstupu do laboratoří vysoké školy nebo z jiných důvodů 

v souvislosti s protikoronavirovými opatření, provede autor (autorka) práce následující úpravy 

textové části své práce: 

a) Součástí teoretické části práce musí být rozšířená REŠERŠE v rozsahu nejméně tří 

stran formátu A4.  

Rozšířenou rešerší se v případě mimořádného stavu zejména rozumí přehledně 

utříděný soupis literatury k vybranému tématu, včetně citací z klíčových prací 

vztahujících se k oboru a k tématu práce. Z rešerše musí zřetelně vyplývat současná 

úroveň poznání tématu (oboru), kterého se práce týká, včetně hlavních objevů 

(informací), které předcházely současné úrovni poznání. Pozitivně bude hodnoceno, 

jestliže ze zpracované rešerše bude zřetelně vyplývat potřebnost výzkumu v dané 

oblasti, přínos pro určitou skupinu lidí nebo pro společnost jako celek. Z rešerše by dále 

měla vyplývat východiska a potřebnost řešení plánované praktické části projektu a 

měla by z ní být patrná inspirace a osobní zájem samotného autora projektu řešit 

(vyřešit) zatím nezpracovanou praktickou část práce. Výrazně pozitivně také budou 

hodnoceny citace z cizojazyčných odborných prací a uvádění zatím málo známých 

(publikovaných) informací. 

 

b) v úvodu praktické části práce musí být uvedena METODIKA projektu 

Metodikou se v případě mimořádného stavu rozumí nadstandardní, přehledné a co 

nejúplnější (tak, jak je to jen možné) uvedení všech pomůcek, přístrojů, materiálů, 

metod, postupů atp., které by měly být použity v laboratoři nebo na externím 

pracovišti, na které zatím neměl autor projektu přístup. 

Dostatečně podrobně a přehledně zpracovaná rešerše literatury a metodika, při 

dodržení výše uvedených požadavků, nahrazují v případě mimořádného stavu 

kapitoly „Vyhodnocení výsledků“ a „Diskuse“ v písemné části Tvořivé klávesnice a 

také při ústní nebo online obhajobě až do doby, kdy bude možné provést (realizovat, 

do projektu doplnit) kompletní praktickou část. Tzn., že součástí práce NEMUSÍ být 

kapitoly „Vyhodnocení výsledků“ a „Diskuse“ 

 

c) protože v kapitolách „Výsledky“ a „Závěr“ nemůže autor práce čerpat z výsledků 

vlastních měření a z praktického řešení svého projektu, bude autor projektu vycházet 

ze svých zjištění a informací získaných z odborné literatury a jiných odborných zdrojů a 

na základě informací zjištěných z odborných zdrojů ve své práci zformuluje vlastní 

„nové“ závěry. 



1 
 

Shrnutí dodatku 5A)  

Základní DOPORUČENÁ FORMA textové části projektu Tvořivé klávesnice se NEMĚNÍ. Musí být, 

podrobněji než standardně, zpracována teoretická část a metodika projektu. V práci nemusí 

být poté uvedeny kapitoly „Vyhodnocení výsledků“ a „Diskuse“. Všechny ostatní požadované 

části práce (včetně kapitoly „Výsledky“ a „Závěr“) musí být v práci uvedeny a také formální 

požadavky na projekt zůstávají stejné. 

 

Na dodatek 5A) navazující souvislosti 

Při dodržení ad 5A) student nebude bodově znevýhodněn ani penalizován v projektu Tvořivá 

klávesnice a poté ani v předmětu, v rámci kterého projekt zpracovává. Pro účast 

v mimoškolních soutěžích nebude však mít (bez kompletní praktické části) studentský projekt 

požadovanou konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu VELMI DOPORUČUJEME – jakmile to 

bude možné, aby byla chybějící měření provedena co nejdříve a do projektu doplněna tak, aby 

student mohl poté – po novém posouzení kvality jeho doplněné práce vedoucím práce a 

oponentem práce – soutěžit např. v SOČ v příštím (popř. pokud úpravu stihne, i v tomto) 

školním roce.  

 

5B) Dodatek k hodnocení projektů Tvořivé klávesnice  

Dodatek k hodnocení projektů Tvořivé klávesnice 5B) se týká ústních obhajob VŠECH studentů 

a VŠECH projektů, jestliže v termínu určeném pro obhajoby bude probíhat distanční výuka 

nebo nebude možné z důvodů jiných omezení provádět ústní obhajoby přímo před odbornou 

komisí. 

V případě, že nebude možné provést veřejnou obhajobu studentského projektu před 

ostatními soutěžícími a odbornou komisí, bude obhajoba projektu provedena online formou 

(videokonference). Předpokládáme, že student s pomocí programu PowerPoint nejprve 

odprezentuje výsledky své práce a poté odpoví komisi online na dotazy, popř. může být 

zvolena i jiná forma. Přesná pravidla pro ústní obhajoby, pro soutěžící a členy hodnotících 

komisí budou zveřejněna v průběhu ledna 2021 nejpozději týden před vlastními obhajobami 

projektů. 

 

 

Děkujeme Vám, že jste věnovali dostatečnou pozornost znění tohoto emailu. 

 

 

V Hradci Králové 28. listopadu 2020 

 

Mgr. Jana Burešová 

Hlavní koordinátorka projektu Tvořivá klávesnice 2020/2021 

 

RNDr. Michal Hruška 

Vedoucí Klubu projektů PSJG-HK 


