
Metodický pokyn pro zpracování závěrečné absolventské práce 

Závěrečná absolventská práce (dále jen AP) je studie v rozsahu minimálně 50–60 stránek 

strojopisu bez příloh (max. 90 s.). 

Doporučené struktuře AP odpovídá rozsah jejích jednotlivých částí: 

 úvod: do 3 s. 

 teoretická část: 20-30 s. 

 praktická část: 20-40 s. 

 závěr a diskuse: 2-5 s. 

 resümé: min. 1 s. 

 seznam literatury: obvykle 1-2 s. 

 přílohy: dle potřeby, max. 20 s. 

AP je podmínkou pro vykonání závěrečné absolventské zkoušky, absolutoria, a dokladem, že 

student dovede samostatně a uceleně zpracovat zvolené téma a zároveň jasně formulovat své 

závěry a obhájit je v diskuzi s oponentem. 

Téma AP musí být studentem nahlášeno na konci letního období II. ročníku denní 

i kombinované formy vzdělávání. Zároveň mu bude oznámeno jméno konzultanta práce, se 

kterým lze o práci diskutovat v jeho konzultačních hodinách. Studenti denní formy mohou 

zahájit konzultace od 1. 9., studenti kombinované formy od 3. 1. ve III. ročníku studia. 

Závazná přihláška s definitivním názvem AP bude odevzdána Mgr. Lence Fořtové 

do 31. 10. studenty denní formy vzdělávání, do 31. 3. studenty kombinované formy 

vzdělávání ve III. ročníku studia. 

Hotová AP bude odevzdána ve dvou vyhotoveních tištěných (1x pevná vazba, 

1x kroužková), a v jedné elektronické verzi (pdf – uloženo na CD – popsat příjmení a školní 

rok). Studenti, kteří budou skládat absolutorium v červnu, odevzdají absolventskou práci do 

31. března. Studenti, kteří budou absolvovat v lednu, odevzdají práci do 30. listopadu. 

V případě, že student neobhájí absolventskou práci v červnu a půjde k opravnému termín 

u v září, odevzdá opravenou práci do 31. 7. toho roku. Všechny verze budou odevzdány 

v kabinetu VOŠ v budově SZŠ. Zároveň s absolventskou prací student odevzdá přihlášku 

k absolutoriu (formulář je k dispozici na webových stránkách školy - dokumenty). 

Nejpozději týden před konáním absolutoria student obdrží hodnocení vedoucího AP 

s navrženou klasifikací a oponentský posudek s doporučením či nedoporučením 

AP k obhajobě. I přes nedoporučení může student trvat na konání obhajoby. Po úspěšné 

obhajobě AP zůstává kroužková vazba práce ve školní knihovně. 

Zásady pro technické zpracování: 

a) Na přední straně desek bude uveden název školy, titul Absolventská práce, jméno 

a příjmení autora, místo, měsíc a rok zpracování. 

b) Titulní strana bude obsahovat název školy, studijní obor, vlastní název práce, jméno 

a příjmení autora, vedoucího práce, popřípadě odborného konzultanta, místo, měsíc a rok 

zpracování. 



c) Druhý list bude obsahovat čestné prohlášení o samostatném vypracování práce a uvedení 

všech použitých zdrojů informací, které je nutné opatřit místem, datem a vlastnoručním 

podpisem a souhlas s případným půjčováním práce a elektronickým archivováním. 

d) Na další straně může být poděkování vedoucímu práce, odbornému konzultantovi, instituci, 

jedincům, kteří byli autorovi práce nápomocni. 

e) Dále bude uveden obsah práce, včetně čísel stránek jednotlivých kapitol, v případě většího 

počtu tabulek či grafů bude následovat jejich seznam s čísly stránek. 

f) Resümé bude napsáno v cizím jazyce, který byl zvolen pro absolventskou zkoušku.  

g) Za Resümé bude zařazen seznam literatury či jiných zdrojů. 

h) Na konci bude uveden seznam příloh (poslední číslované stránka práce) a následují přílohy, 

označeny a očíslovány (Příloha č. 1 atd. – číslování v záhlaví stránky). 

Práce bude přepsána na počítači bez překlepů a gramatických chyb. Úprava jednotlivých 

stránek se řídí normou ČSN 016910 – Úprava písemností psaných strojem nebo 

zpracovávaných textovými editory.  

V teoretické části práce bude průběžně odkazováno na zdroje, ze kterých autor čerpá. V práci 

nelze používat zdroje, ze kterých nelze zjistit jméno autora (viz neověřené internetové zdroje, 

např. Wikipedie). 

Normy pro tvorbu bibliografických citací uvádí: ČSN ISO 690 (010197) – Bibliografická 

citace. Obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690 – 2 (010197) – Bibliografická citace. Část 2: 

Elektronické dokumenty nebo jejich části. Normy stanoví prvky, které musí citace obsahovat, 

jejich pořadí a doporučují způsob jejich zapsání. 

Za dodržení stanovených norem je zodpovědný autor práce. 

Základní části AP: 

 Název 

 Prohlášení 

 Obsah 

 Úvod 

 Teoretická část 

 Praktická část: 

 Výzkum  

o Cíle výzkumu 

o Hypotézy, výzkumné otázky 

o Metodika výzkumu  

 výzkumné metody a techniky  

 výzkumný vzorek 

o Interpretace výzkumu 

 Shrnutí výzkumu 

 Diskuse 



 Závěr 

 Resümé v cizím jazyce 

 Seznam použité literatury 

 Přílohy 

Poznámka: 

1. Podrobnější pokyny k formální úpravě práce budou probírány v hodinách AVT, pokyny 

k obsahovému zpracování podává výhradně vedoucí AP, případně další konzultant 

studenta. 

2. Při zpracování AP se nelze zcela řídit obhájenými AP, které jsou uložené v knihovně, 

neboť nejsou zárukou bezchybného zpracování a mohou se tímto stát špatným vzorem.  

3. Ve výzkumu se hypotéza považuje za potvrzenou, pokud je daných odpovědí 60 % a více. 

4. Při srovnávání respondentů – žen a mužů, je nutné mít ve výzkumném vzorku vyrovnané 

poměrné zastoupení. 

5. Číslované kapitoly a podkapitoly v teoretické části musí mít minimálně tři odstavce a jejich 

názvy i s číslem nesmí přesáhnout jeden řádek.  

6. Na každou přílohu je v textu práce odkaz. V kapitole stanovování hypotéz je nutné uvést 

odkaz, ke které kapitole teoretické části se tyto vztahují.  

7. Počet odborných literárních zdrojů je v kompetenci vedoucího AP. 

8. Počet respondentů u praktické části je v kompetenci vedoucího AP dle konkrétního tématu. 


