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5

Úvod 

Jak vyplývá z § 102 a § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon), je absolventská práce 
a její obhajoba nedílnou součástí absolutoria, kterým končíte studium ve vyšší odborné škole. 
Tento materiál má sloužit studentům jako pomůcka při zpracování absolventské práce ( výběr 
tématu, odevzdání práce, formátování textu, tabulky, grafy, doporučení pro sestavování citací 
a odkazů na literaturu, popř. další použité zdroje, se kterými pracujete a ze kterých čerpáte 
některé ze statí). 

Před samotnou praktickou tvorbou absolventské práce musíte věnovat čas i výběru 
tématu absolventské práce. Máte možnost si zvolit téma dané školou, ale pokud v praxi 
pracujete na nějaké problematice, která je v souladu s Vaším zaměřením (služba pořádkové 
a dopravní policie, služba kriminální policie a vyšetřování, služba cizinecké policie 
a zaměření pro zaměstnance P ČR a MV), který jste si zvolili, můžete na formuláři k tomu 
určeném požádat o vlastní téma absolventské práce. S ohledem na zvolené téma se zajímejte 
i o literaturu, ze které je možno čerpat teoretické podklady. Sledujte vývoj tématu 
i monitorováním tisku nebo televizního vysílání, hledejte možnost se účastnit seminářů, 
konferencí apod., které pořádají různá sdružení a organizace a které jsou v přímé souvislosti 
s tématem práce. Nesoustřeďte se pouze na knižní tituly jako východiska pro Vaši tvůrčí 
činnost. Volte téma, které je Vám nejbližší a o kterém můžete psát s využitím praktických 
zkušenosti z Vaší práce. Ve své práci můžete vyslovit i hypotézu, kterou budete v práci řešit, 
v tomto případě není na závadu, když hypotéza nenajde naplnění, ale musíte zdůvodnit, proč 
tomu tak není. 

Při samotném zpracování buďte aktivní a iniciativní přístupem k plnění úkolů 
spojených s absolventskou prací, poraďte se s vedoucími na postupu a domluvte si pravidelný 
harmonogram konzultací tak, abyste práci tvořili v plynulém časovém sledu v souladu 
s termíny Projektu absolventské práce a nenechávali si zpracování na poslední chvíli. 
Koncepty práce můžete doplňovat, popř. upravovat i díky korespondenci elektronickou 
poštou. Doufám, že tento manuál vám bude nápomocen k završení vyššího odborného 
vzdělávání na škole úspěšným vykonáním absolutoria. 
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1 Absolventská práce krok za krokem 

1. krok Volba tématu absolventské práce studentem. Zde má student dvě možnosti 
výběru, a to vybrat si z témat vypsaných školou nebo si student může navrhnout vlastní téma, 
zejména tehdy, když se již v průběhu studia nebo své práce zaměřil a specializoval na určitou 
oblast, která samozřejmě musí být v souladu se zaměřením oboru, který studuje. V obou 
případech musí být témata schválena školou a zveřejněna s předstihem tak, aby bylo možné 
plnit úkoly v stanovených termínech. 

2. krok Zpracování a schválení Projektu absolventské práce. Jedná se o materiál, 
který představí práci a zdůvodní volbu tématu, seznámí s rozsahem práce a podle 
definovaných cílů (cíle) práce stanoví odpovídající metody a nástroje pro samotnou tvorbu 
práce, uvádí předpokládanou strukturu práce, časový harmonogram plnění dílčích úkolů 
a v neposlední řadě už tady uvádí soupis literatury, ze které bude čerpáno nebo na kterou bude 
odkazováno. 

3. krok Vlastní tvorba konceptu absolventské práce podle harmonogramu 
stanoveného schváleným Projektem absolventské práce. V této fázi si znovu ujasněte 
koncepci, jak chcete k práci přistoupit, nastiňte problémy, které budete řešit, prostudujte řádně 
literaturu z vámi vytvořeného soupisu, a pokud budete používat doslovné citace, tyto si 
označte a poznamenejte do dokumentu tak, abyste je nemuseli složitě při finalizaci práce 
dohledávat. V průběhu této fáze konzultujte nejasnosti s vedoucími absolventských prací, 
ať se vyhnete zbytečně dodatečným přepracováním části dokumentu apod. Teprve po 
seznámení se s konceptem absolventské práce a jeho  schválením vedoucím práce přistupte 
k dalšímu kroku. 

4. krok Finalizace absolventské práce. Podle Metodické příručky pro zpracování 
a obhajobu absolventské práce naformátujte dokument, vložte všechny náležitosti (grafy 
a tabulky, soupis literatury) a nechte práci už v této pracovní podobě zkontrolovat vedoucímu. 
Ten vám vydá další pokyny buď k úpravám, nebo vám sdělí, ať práci připravíte k odevzdání. 

5. krok Odevzdání práce. Práci, kterou tvoříte v textovém editoru, převeďte do 
formátu PDF a tuto odevzdejte do tiskárny, kde vám práci po vytištění sváží. Nezapomeňte 
jim sdělit, že do jednoho výtisku chcete udělat „pošetku“ na vnitřní straně zadní pevné desky 
práce k vložení záznamového média (obvykle CD-R). Na toto záznamové médium vypalte 
elektronickou verzi práce ve formátu PDF a nezapomeňte při pojmenovávání souboru vložit 
do souboru i metadata, která slouží k identifikaci autora, práce, klíčových slov atd. Jde 
o jednoduchou záležitost, kdy vyvoláním dialogového okna Vlastnosti u souboru PDF na 
kartě Souhrn vyplníte požadované údaje. Práce se předkládá v českém jazyce. 

Poznámka: Svázanou absolventskou práci odevzdáte oproti potvrzení o odevzdání na 
Oddělení zabezpečení výuky (dále OZV), které práci zaeviduje a odešle spolu s formulářem 
oponentovi práce a vedoucímu práce k jejímu posouzení a zhodnocení. Práce vám bude 
vrácena po obdržení těchto hodnocení zpět tak, abyste mohli včas zareagovat na případné 
doplňující dotazy, které hodnotitelé práce mohou do posudku v písemné podobě zapracovat.
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2 Volba tématu absolventské práce 

Vámi vybrané téma absolventské práce přihlašujete na předepsaném tiskopise.1 
Témata absolventských prací každoročně vypisují učitelé, popřípadě externí spolupracovníci, 
nebo student využije práva na volbu vlastního tématu, které musí podat formou žádosti na 
předepsaném tiskopise a tato podléhá schválení v pravomoci příslušného vedoucího 
předmětového oddělení.2 

Při volbě vlastního tématu se doporučuje přihlížet k některým zásadám:  

- důkladně zvážit, zda a jak je téma „nosné“ - zda práce nebude složena z banálních 
a všeobecně známých konstatování, zda se nejedná o téma v literatuře již důkladně 
a mnohokrát zpracované,  

- vyhnout se tématům, která jsou kontroverzní z důvodů politických, společenských, 
morálních, etických a také tématům příliš vzdáleným od zaměření oboru.  

Téma by mělo odpovídat Vašim možnostem, kompetencím a předpokládanému 
rozsahu práce. Soubor vypsaných a schválených témat absolventských prací OZV uveřejní na 
internetové stránce školy vždy s dostatečným předstihem, nejpozději do 31. května. Témata 
prací jsou vždy navrhována tak, aby vycházela z konkrétní studijní specializace studenta. 

Máte tedy dostatek času (cca 5-6 měsíců od zveřejnění témat) k tomu, abyste se 
s tématy seznámili a konzultovali je s uvedenými vedoucími práce, a s jakým rozsahem 
a obsahem práce při vypisování tématu počítali, co budou po zpracovateli požadovat, aby do 
práce vložil jako své závěry a co může do práce zapracovat jako teoretická východiska jiných 
autorů. Je třeba se seznámit s vhodnou literaturou a prameny, ze kterých je možno studovat 
a čerpat poznatky pro práci. Nenechávejte volbu tématu až na poslední chvíli, kdy máte už jen 
minimální možnost výběru z celé palety témat prací, ať nepracujete s tématem, které sice 
vychází z vaší specializace a studijního zaměření, ale pro vás osobně bude téma tzv. "nic 
neříkající". Už při volbě tématu musíte mít vytvořenou jasnou představu o výsledku své 
práce.  

Volba tématu musí být vyvolána vědomím, že víte, o čem chcete psát a mluvit a že svá 
tvrzení a hypotézy budete umět dotáhnout do zdárného konce. Každý vytýčený cíl musí být 
přiměřený, konkrétní, akceptovatelný, reálný a především realizovatelný. Nesnažte se 
zpracovat problém příliš široce. Soustřeďte se raději na menší část problému, aby se Vám   
podařilo udržet práci celistvou a věcně i formálně správnou a přehlednou. Příliš široké téma 
může být nad Vaše síly. Správně zvažte věcné hledisko (vlastní obsah), prostorové hledisko 
(obec, kraj, územní odbor) a časovou rozvahu práce. 

Téma volte v neposlední řadě s vědomím, že práce musí být především Vaše. 
V absolventské práci musí být viditelný jasně patrný výrazný podíl autora, který má na danou 
problematiku svůj jasně formulovaný názor. 

Témata absolventských prací jsou veřejná, škola garantuje každému studentovi právo 
zvolit si téma z nabídky a zajistit mu kvalifikované vedení práce.  

Student si volí téma ve druhém ročníku a odevzdá vyplněný formulář  
Přihláška absolventské práce na OZV do 31. srpna. 

                                                
1 Příloha č. 1 
2 Příloha č. 2 
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Jedním z klíčových faktorů při volbě tématu je vedoucí práce. Měl by být Vaším 
odborným garantem a koordinátorem. Vhodného vedoucího práce, například na doporučení 
starších spolužáků, kontaktujte co nejdříve. Důležité jsou také jeho lidské kvality a ochota. 

Oponent absolventské práce může být i z odborné veřejnosti, musí to být člověk 
s vysokoškolským vzděláním, který danou problematiku ovládá a je s ní aktuálně spjat. Může 
to být i někdo z Vašeho pracoviště, kdo se danou tématikou zabývá v praxi a je schopen 
oponovat Vaši práci fundovaně. Z hlediska objektivity škola preferuje oponenta z praxe. 
V ostatních případech může být oponent vaší práce určen školou. 

Zadané a schválené téma absolventské práce se stává závazným a lze jej změnit 
jen na základě písemné žádosti schválené ředitelem školy. 
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3 Projekt absolventské práce 

Zpracováním Projektu absolventské práce3 zahajujete druhou fázi přípravy 
absolventské práce. Jedná se o materiál zhruba v rozsahu minimálně tří stran, který obsahuje 
písemné zadání absolventské práce s časovým snímkem plnění úkolů a postupů vytváření 
práce. Tento dokument schvaluje vedoucí absolventské práce v termínu do 31. října školního 
roku, ve kterém student kombinované formy koná absolutorium. Studenti dálkové formy 
odevzdají vypracovaný projekt ve třetím ročníku, a to nejpozději do 31. března. Musí 
obsahovat položky uvedené ve vzoru v příloze č. 3: 

− Téma práce - kromě samotného názvu tématu uveďte i zdůvodnění volby 
tématu a práci představte 

Příklad: 

Téma práce: Počítačová kriminalita v oblasti bankovních služeb. 

Téma absolventské práce jsem volil s ohledem na své zaměření v práci, kde se jako 
člen SKPV odboru hospodářské kriminality zabývám v praxi šetřením podvodného jednání 
v peněžním styku vedeného v elektronické formě jak ze strany fyzických, tak i právnických 
osob. Ve své práci chci poukázat na možné praktiky provádění nelegálního finančního toku 
prostředků získávaných nelegální činností na fiktivní účty a metodami používanými pro jejich 
následnou legalizaci.  

− Anotace - zde uveďte stručný obsah práce 

Příklad: 

Anotace - stručný obsah práce:  

Práce rozebírá ve své první části teoretická východiska počítačové kriminality jako 
celku ve všech svých možných formách a popisuje také možný profil pachatele této 
kriminální činnosti, který má jeden zásadní a většinou i společný rys - je počítačově gramotný 
a zdatný natolik, že je schopen s využitím počítačové techniky a určité anonymity prostředí 
napodobit a vyrobit dokumenty peněžní a účetnické povahy, které jsou k nerozeznání od 
pravých. 

V druhé části práce je popsáno na konkrétních případech z praxe, jak tato činnost ze 
strany počítačového strůjce podvodu probíhá, a v této části je uvedeno i několik statistických 
údajů, kterými dokresluje vývoj v této oblasti kriminality na území naší republiky v porovnání 
se zbytkem Evropy. 

− Cíl absolventské práce - zde přesně formulujte cíl (nebo cíle) práce tak, 
abyste mohli v závěru práce tyto konkrétní cíle zhodnotit a uvést, zda se Vám 
je zpracováním práce povedlo naplnit, nebo ne a proč. Příliš mnoho cílů vede 
při zpracování práce k rozmělnění hlavního tématu, někdy méně je více. Cíl je 
formulován slovesem v infinitivu. 

                                                
3 Příloha č. 3 
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Příklad: 

Cíl absolventské práce: 

Hlavním cílem absolventské práce je shrnout teoretické i praktické poznatky z oblasti 
počítačové kriminality z oblasti bankovních služeb do jednoho celku tak, aby materiál mohl 
být vodítkem začínajícím kriminalistům při odhalování podvodů, a seznámit s praktikami 
a technikami provádění této nelegální činnosti a dalším vedlejším cílem je upozornit 
v praktické části na chyby, kterých se mohou kriminalisté při šetření dopustit, a tím se od nich 
ve své práci oprostit. 

− Metody a postupy použité k naplnění cílů práce - Výklad o metodách, 
postupech a nástrojích tvorby absolventské práce je součástí výuky v povinném 
modulu třetího ročníku - Seminář k absolventským pracím. Zde se dozvíte 
a sami nastudujete, které metody a postupy jsou pro Vaši práci nejvhodnější. 
Opět i zde platí pravidlo, že méně je někdy více. Pokud jste už v přípravě práce 
v této fázi, měli byste mít ucelenou představu, co budete tvořit a jakými 
metodami chcete výsledku dosáhnout. Opět konzultujte s vedoucím práce, 
který Vám ochotně při Vaší možné nerozhodnosti poradí, kterou z metod 
si vybrat. 

− Návrh struktury práce - (hlavní kapitoly AP). Jde o jednu z klíčových částí 
Projektu absolventské práce. Později se stává obsahem vlastní absolventské 
práce. Jednotlivé položky se číslují, jsou přípustné jejich pozdější změny, 
vyžádané okolnostmi co do počtu položek a jejich pořadí (s výjimkou 
povinných částí práce, kde je pořadí neměnné - úvod, závěr atd.). Smyslem této 
položky Projektu absolventské práce je rozvrhnout téma do logicky 
navazujících celků tak, aby byla práce vyvážená a obsahově směřovala 
ke splnění cíle (cílů) vytýčeného v úvodu. 

Příklad: 

Návrh struktury práce: 

Úvod 
1 Teoretická část 
1.1 Definice počítačové kriminality 
1.2 Rozdělení počítačové kriminality 
1.3 Aspekty počítačové kriminality v bankovnictví 
2 Praktická část 
2.1 Sociální inženýrství 
2.2 Techniky využívané pachateli 
2.3 Postupy odhalování nelegální činnosti 
2.4 Prevence veřejnosti 
Závěr 
Seznam literatury 
Seznam příloh 

 
− Seznam literatury: 

Všechny prameny se uvádějí dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. 
Tato norma sjednocuje normy ČSN ISO 690-1 a ČSN ISO 690-2. 
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Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací: 

• Citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument. 
• Údaje pro citaci přebíráme z citovaného zdroje, nevytváříme jej sami. 
• Přednostně přebíráme údaje z titulního listu knihy, poté, je-li třeba, následuje 

rub titulní strany, obálka nebo obal. 
• Pořadí údajů je přesně stanoveno normou. 
• Citace musí být co nejpřesnější. Nelze vynechat povinné údaje, pokud jsou 

v dokumentu dostupné. 
• Pokud nějaký údaj chybí, vynechává se a pokračuje se údajem následujícím. 
• V případě, že některý údaj přebíráme z jiného zdroje, uvádíme jej do hranaté 

závorky. Do hranaté závorky také uvedeme opravy. 
 

 Příklad: Neznáme místo vydání, ale jsme schopni ho zjistit, Zapíšeme: [Praha]: 
Olympia, 2006 

 V dokumentu uveden rok 1899 (asi překlep). Zapíšeme: 1899 [1999] 

• Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou vedeny v citovaném dokumentu, 
v jazyce tvorby citace se uvádí pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), 
poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých 
závorkách. 

 Praha: Grada, 2011. 

 KENNEDY, J. F. 

• Jakýkoliv prvek, který není psaný latinkou, se transliteruje (např. cyrilice) nebo 
transkribuje (čínské znaky). Transliterační tabulka je dostupná například na 
stránkách  Wikipedie. 

• Podoba bibliografických citací musí být stejná v celém dokumentu. 

Příklad: 

Seznam literatury: 

1. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy 
a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. 

2. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. 
Brno: ComputerPress, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7. 

3. NOVÁK, Jan a Helena NOVÁKOVÁ. Alergenní rostliny. Praha: Knižní klub, 2010. 
ISBN 978-80-242-2591-3. 
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Dle uvedeného příkladu si můžete sami v normě uvedené v bodu 1 vyhledat, jak se 
daná citace píše, jakými pravidly se musíte řídit. Dodržte tato pravidla, zejména co se týká 
změn uvádění jmen autorů a pořadí uváděných položek v citaci (Příjmení, jméno. Název díla 
atd.). Citace se mohou číslovat a řadí se abecedně.  

Zarovnání seznamů citací provádějte s levým okrajem stránky. 

− Časový harmonogram zpracování absolventské práce - zde uvedete v řádu 
měsíců plán plnění úkolů spojených s vytvořením absolventské práce, který je 
třeba dodržet a v termínech předkládat vedoucímu práce k posouzení plnění 
kvalitativní složky práce. 

Příklad: 

1. Prostudování literatury - duben 2013 
2. Zpracování teoretické části - květen-červenec 2013 
3. Konzultace a zapracování připomínek k bodu 2 - červenec 2013 
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4 Vlastní tvorba konceptu absolventské práce 

Tato část tvorby práce je nejnáročnější a nejdelší. Nejprve si uvědomte, že schválením 
Projektu absolventské práce jste si stanovili posloupnost úkolů, které chcete doporučenými 
metodami a ve stanovených termínech plnit a konzultovat tak, aby výsledek vašeho snažení 
dospěl ke zdárnému konci. Po prostudování literatury a shromáždění dostatečného množství 
kvalitního materiálu z praxe si rozdělte materiál tak, aby obsahově tvořil logické celky, které 
chcete vytvářet. Nepřeskakujte od problému k problému, přinese vám to jen zmatek a ztratíte 
přehled, kde v procesu tvorby práce momentálně jste.  

Uvědomte si, že práci nebudete tvořit v kuse, ale vzhledem k povaze Vašeho studia, 
kdy současně vykonáváte i svou práci, se dostanete k rozpracovaným částem vždy ve chvílích 
vašeho volna, třeba jednou za týden. Navázat, pokaždé v jiném rozpoložení, kdy máte v mysli 
plnění služebních úkolů a jiné i osobní problémy, které musíte řešit, je poměrně složité. Proto 
si Vámi vytvořenou část přečtěte a potom plynule pokračujtee další tvorbou. 

Práci, pokud možno, pište v textovém editoru ze skupiny MS Office - ve Wordu. Má 
to určité výhody. Nikdy neukládejte dokument Wordu náhodně a samostatně na disk. 
Vytvořte si složku, kterou pojmenujte dle vlastního uvážení (například Korec_AP_koncept) 
a do ní soustřeďte všechny materiály, které budete při tvorbě práce využívat. V této složce 
teprve potom otevřete nový dokument Word, nastavte formát stránky a font písma - Times 
New Roman velikosti 12, potvrďte ho jako výchozí typ písma pro celý dokument a dokument 
uložte pod názvem absolventské práce, pokud možno vždy ve starší verzi Wordu - tzn. 
s koncovkou -.doc. 

Na první stránku práce napište bez jakéhokoliv formátování název absolventské práce 
a své jméno a za něj po odentrování vložte konec oddílu na další stránce. Vytvoříte tak list, 
kam nakonec doplníte náležitosti práce od titulního listu až po obsah práce. Tím se dostanete 
na novou stránku, kde začněte psát text vaší práce. Nic neformátujte, nesnažte se tvořit 
hotovou práci. Word je textový editor, který po nastavení formátu stránky sám ukončuje 
řádky a včas přesune text na další řádku. Nesnažte se mu vnutit používáním klávesy Enter 
přechod na další řádek a nezačínejte odstavce použitím tabelačního tlačítka nebo vložením 
mezer. 

 

Základní rady pro psaní práce ve Wordu: 

− Klávesu Enter používejte jen tehdy, pokud chcete ukončit odstavec. Odstavcem 
je i nadpis kapitoly nebo podkapitol. 

− Nezačínejte psaní odstavce stylem psaní na psacím stroji, tzn., nedělejte před 
prvním znakem odstavce odsunutí pomocí mezerníku (na psacím stroji začínal 
obvykle odstavec odsazenou mezerou o velikosti pěti úderů). 

− Nečíslujte kapitoly ani podkapitoly ručně, pište jen prostý text bez jakéhokoli 
formátování. 

− Nedělejte odrážky a číslované seznamy ani odkazy pod čarou ručně, Word má 
nástroje pro jejich generování. 

− Obsah práce umí Word vygenerovat také na základě použitých stylů hlavních 
nadpisů a podnadpisů. 

− Seznam literatury a seznamy tabulek, grafů, fotodokumentace zvládá Word 
pomocí nástrojů pro formátování také automaticky. 
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− Úplně zapomeňte na ruční vkládání čísel stránek, tyto se nastaví automaticky 
nástrojem Wordu až v závěru práce při její finalizaci. 

− Tabulky, grafy a obrázky vkládejte a tvořte pomocí nástrojů Wordu 
a propojených aplikací MS Office. 

− Nikdy nepoužívejte mezerník k rozšíření mezer mezi písmeny nebo přesunu 
slov na další řádek. 

− Práci průběžně ukládejte klepnutím na ikonu diskety, i když je nastaveno 
automatické ukládání, ať výpadkem proudu nebo jinou poruchou nepřijdete 
o data, která jste pracně do počítače vložili a navíc kopii zálohujte mimo 
počítač, např. na flash disk apod. 

Koncept absolventské práce bude prostě jen popsaný papír ve Wordu, kde jsme použili 
klávesu Enter pro oddělení odstavců! 

 

Příklad konceptu práce: 

U konceptu můžete nechat řádkování 2, pro případné poznámky své nebo i vedoucího práce 
k úpravám a doplnění. 

 

Úvod 

V poslední době se stále víc obrací pozornost veřejnosti, a to jak učitelů, tak i rodičů ke 

specifickým vývojovým poruchám učení a chování.  

Specifickým poruchám chováním, ke kterým syndrom lehké mozkové dysfunkce (LMD, 

ADHD, ADD) patří, však bývá věnován často mnohem… 

Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) 

Co jsou to lehké mozkové dysfunkce LMD (ADHD, ADD)? 

LMD (Lehká mozková dysfunkce) „Syndrom lehké mozkové dysfunkce se vztahuje na děti 

téměř … 

 

Příklad práce po úpravě konceptu nastavením automatických nástrojů a formátů Wordu 
(na obrázku na následující stránce jsou zobrazeny i netisknutelné znaky) 
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Po konzultaci s vedoucím práce a zapracování připomínek do konceptu, přistupte 
k finalizaci práce naformátováním příslušných části práce. 

Nepodceňujte přípravu na práci studiem materiálů, ze kterých chcete vycházet 
především v teoretické části. Nespoléhejte na to, že pouze shromáždíte materiál a pak 
sestavíte nějakou práci. Vytřiďte materiály a ty nejdůležitější prostudujte a získejte přehledná 
východiska k tvorbě práce. 

Studium materiálů 

podle obsahu: 

- právní řád – zákony, nařízení vlády, vyhlášky atd. 
- právní praxe – rozhodnutí soudů a jejich státních orgánů, formy organizace práce 
- právní teorie – právní pojmy, konstrukce, zásady 
- životní realita, která právo upravuje – společenské vztahy, výskyt jednotlivých jevů, 

poruchy, problémy... 

podle způsobu zpracování literárních pramenů: 

- učebnice, skripta, praktické příručky, stručné komentáře 
- vědecké články v časopisech  
- rezortní časopisy (projevy, zprávy, hodnocení - účelem je sledovat a ovlivňovat praxi) 

prameny informací: 

- zadání absolventské práce: v zadání práce je seznam výchozí literatury – lze využít 
další 

- katalogy knihoven – rychlé a efektivní hledání literatury, katalogy autorské (jmenné) 
a předmětové (MDT-Mezinárodní desetinné třídění - podle oblasti poznání 

- internet (katalogy přes internet) 
- pojmy: bibliografie - soupis literatury, anotace – stručný souhrn obsahu, anotovaná 

bibliografie, rešerše - výběrová bibliografie 
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zpracování, uspořádání a vyhodnocení literatury: 

- výpisky do kartotéky počítače - širší nebo užší rámec, je třeba zaznamenat 
bibliografické údaje - autor, název, další údaje - kniha, článek v časopise ... 

chyby: 

- nízká úroveň vhledu, prostudování malého množství literatury, nesystematické 
zpracování literatury, nedodržení bibliografických norem 

 

Metody zpracování 

Metodika zpracování absolventské práce  

- uplatnění vhodného pracovního postupu při tvorbě absolventské práce  

Metodika - soubor metod, kterými můžeme řešit daný problém 

Ve své práci budete používat různé myšlenkové a pracovní postupy – metody práce. 
Metody práce lze rozdělit na smyslové a myšlenkové. Mezi smyslové metody řadíme např. 
pozorování, dotazník, měření, experiment a popis.   

Pozorování – metoda, která spočívá ve sledování činnosti lidí, záznamu činnosti, v její 
analýze a vyhodnocení. O strukturovaném pozorování hovoříme, pokud pozorovatel ví 
přesně, co a jak bude pozorovat. Pozorování lze dělit na přímé nebo nepřímé, zaznamenává se 
trvání činností nebo výskytu činností. 

Dotazník - písemné kladení otázek a získávání odpovědí, nejčastější forma získávání 
informací, je třeba klást důraz na cíl a znění úloh dotazníku. Ten obsahuje tři části: vstupní 
část (hlavička, jména autorů...), vlastní otázky a závěr (poděkování respondentovi za 
spolupráci). Ke sledování míry vlastnosti nebo intenzity lze využít škálování. 

 
Myšlenkové metody jsou rozepsány níže: 

Abstrakce – myšlenkový proces, který se vyznačuje analytickými a syntetickými postupy, 
jehož prostřednictvím se vymezují určité charakteristiky, vlastnosti a vztahy reality. 
Výsledkem abstrakce jsou pojmy, teorie, modely, které postihují podstatné stránky předmětů, 
jevů a procesů. Abstrakce znamená odhlížení od nepodstatných vlastností a vztahů.  

Analogie – obdoba, shoda, podoba; druh úsudku o shodě dvou jevů na základě shody 
některých vlastností; stanovení podobnosti některých stránek, vlastností a vztahů mezi 
netotožnými objekty. Úsudky podle analogie jsou závěry, které se formují na základě takové 
podobnosti. Analogie má charakter pravděpodobnosti, nemá hodnotu důkazu.  

Analýza – rozbor, rozklad, rozdělování; myšlenkové rozčleňování zkoumaného objektu na 
jednotlivé, jednodušší části, aby mohly být stanoveny podstatné znaky. To umožňuje odhalit 
strukturu celku, umožňuje oddělení podstatného od nepodstatného, složité redukovat na 
jednoduché. Cílem analýzy je poznat části jako prvky složitého celku. Analyzovat objekt 
neznamená jen ho rozkládat a popisovat jeho části, ale i přijímat nové teoretické předpoklady 
vzhledem k získaným elementům, vytvářet určité abstrakce a idealizace. Analýzu doplňuje 
syntéza a tvoří s ní nerozlučný celek.  

Dedukce – vyvození, závěr; odvození výroků z jiných platných výroků. Důkaz nebo odvození 
tvrzení z jednoho nebo několika jiných tvrzení (často je užíván termín premisa) na základě 
zákonů logiky. Odvození dílčího a zvláštního ze všeobecného, opačný postup než u indukce.  
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Generalizace – zobecňování, zevšeobecnění; získání obecných pojmů a zákonitostí 
vyloučením společných znaků z jednotlivých případů. Je to proces přechodu od jedinečného 
k obecnému, od méně obecného k obecnějšímu poznatku. Ve formální logice se zobecněním 
rozumí přechod od pojmu druhu k pojmu rodu. Zobecňování je zaměřeno na rozsah pojmu, 
zatímco abstrakce je zaměřena na obsah pojmu. 

Idealizace – vytváření nových, abstraktních objektů. Konstrukce objektů na základě reálných 
objektů, jevů a procesů takových vlastností a charakteristik, které v objektivní realitě 
neexistují. Idealizované objekty jsou prostředkem vědecké analýzy některých reálných 
objektů, základem pro vytváření jejich teorie. 

Indukce – forma úsudku, kterým se ze zvláštních výroků získávají výroky všeobecné. Je to 
přechod od jednotlivých faktů k obecným tvrzením, opačný postup než u dedukce. 

Klasifikace – třídění, hodnocení, řazení pojmů do skupin podle určitých hledisek (rozdělení 
obsahu pojmů) a kritérií. Za základ dělení při klasifikaci se vybírají znaky, které jsou pro dané 
předměty, jevy a procesy podstatné. Každá klasifikace přináší určité zjednodušení skutečných 
hranic mezi jednotlivými druhy. 

Komparace – srovnávání, přirovnávání; porovnání objektů za účelem stanovení jejich 
shodných nebo rozdílných znaků. Komparace je nejdůležitějším předpokladem zobecnění 
a hraje významnou úlohu v úsudcích podle analogie. 

Model – vzor, příklad, předloha; určitý systém ideálních objektů, které splňují základní 
vztahy, vlastnosti a zákonitosti systému, který je jeho vzorem, prototypem (originálem). 
Z modelu je možné konstruovat jeho lepší poznání. 

Syntéza – spojení, sjednocení; proces sjednocování částí, vlastností a vztahů, vydělených 
prostřednictvím analýzy v jeden celek. Syntéza doplňuje analýzu a tvoří s ní nerozlučný 
celek.
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5 Finalizace absolventské práce 

Absolventskou práci student zpracuje v českém jazyce a odevzdá na oddělení 
zabezpečení výuky VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve dvou stejnopisech v pevné vazbě. 
Doporučuje se černá nebo tmavě modrá barva desek se zlatým potiskem. Na vnitřní stranu 
jednoho výtisku zadní desky pevné vazby vloží student do nalepené obálky CD 
(nepřepisovatelné), které obsahuje elektronickou podobu absolventské práce ve formátu PDF, 
případně další přílohu práce nebo její prezentaci. 

Rozsah absolventské práce je minimálně 30 stran jednostranného tisku formátu A4 
papíru bílé barvy, bez příloh. Pro kombinovanou formu studia je termín odevzdání práce 
stanoven do 31. března školního roku, ve kterém student koná absolutorium. Pro studenty 
dálkové formy studia je termín odevzdání práce stanoven do 31. října školního roku, 
ve kterém student koná absolutorium. Nedodržení těchto termínů znamená, že student nebude 
moci vykonat absolutorium v řádném termínu. 

5.1 Náležitosti absolventské práce 

Při finálním zpracování absolventské práce plně respektujte náležitosti práce, popsané 
v Metodické příručky pro zpracování a obhajobu absolventské práce. Absolventská práce by 
měla obsahovat tři části:  

1 formální náležitosti před vlastním textem práce (přední deska, titulní list, čestné 
prohlášení, poděkování, resumé a obsah) 

2 vlastní text (úvod, teoretická a praktická část, závěr) 
3 formální náležitosti za vlastním textem práce (literatura a prameny, přílohy) 

 

ad 1) 

− Přední deska4 obsahuje název školy, označení „Absolventská práce“, místo sídla 
školy, kalendářní rok odevzdání práce, jméno a příjmení studenta. Rok odevzdání 
práce se nemusí shodovat s rokem obhajoby. (Příklad: odevzdáte práci v říjnu v roce 
2013, ale obhajoba se koná v lednu 2014). Přední desku uložte jako samostatný 
dokument pouze jako podklad údajů pro tiskárnu, zde si sami dokument naformátují 
dle možnosti tiskárny. 

− Titulní list5 absolventské práce obsahuje název a adresu školy, obor vzdělání, 
vzdělávací program, název práce v českém jazyce, (hodnostní označení) jméno 
a příjmení studenta, (hodnostní označení) titul, jméno a příjmení vedoucího 
absolventské práce, místo sídla školy a kalendářní rok odevzdání práce. 

−  Čestné prohlášení6 o samostatném vypracování absolventské práce studentem. Tímto 
prohlášením se student hlásí k autorství své absolventské práce. Prohlášení musí být 
podepsáno vlastnoručním podpisem studenta s datem odevzdání absolventské práce. 

Pokud se student při zpracovávání absolventské práce dopustí plagiátorství, 
tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných bez uvedení 

                                                
4Příloha č. 4 
5Příloha č. 5 
6Příloha č. 6 
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zdroje, bude jeho práce hodnocena jako nevyhovující a vedení školy z takového 
porušení studijních povinností vyvodí další důsledky. 

− Na stránku prohlášení lze umístit i další formální údaje, jako jsou vlastnické vztahy 
k práci nebo souhlas autora se zpřístupněním absolventské práce ke studijním účelům. 

 
− Poděkování7 vedoucímu práce a konzultantům či jiným osobám je nepovinné. 

Případné poděkování se zařazuje na další samostatnou stránku a umísťuje se v její 
dolní části. 

− Resumé absolventské práce se zařazuje za „prohlášení“, případně za „poděkování“. 
Představuje přehledný obsah absolventské práce a shrnutí jejích výsledků v rozsahu 
8 - 10 řádků textu. Resumé je tedy stručná anotace práce, na jejímž začátku je název 
práce a klíčová slova (3 – 8 slov). Resumé se zpracovává v českém jazyce a v cizím 
jazyce, ze kterého bude student konat absolutorium. 

− Obsah8 absolventské práce zahrnuje seznam jednotlivých částí práce, tj. kapitol, 
podkapitol a oddílů včetně odkazů na čísla stran. Hlavní textová část absolventské 
práce začíná úvodem, pokračuje jednotlivými kapitolami a podkapitolami (oddíly) 
a končí závěrem. Číslování se provádí desetinným členěním (nejvýše třístupňovým) 
a doporučuje se číslovat jen organické části práce tak, jak jsou uvedeny v Projektu 
absolventské práce: 

ad 2) 

− Úvod obsahuje zdůvodnění volby tématu, cíl práce a zvolenou metodu řešení 
problému. Nečísluje se. 

− Text absolventské práce se logicky člení do kapitol (doporučují se dvě až čtyři 
kapitoly), podkapitol, oddílů podkapitol, odstavců a pododstavců. Číslování používejte 
maximálně do třetí úrovně včetně. 

− Závěr absolventské práce obsahuje zhodnocení dosažených výsledků, to znamená, zda 
se podařilo splnit cíl práce a do jaké míry ji lze prakticky využít. Správná formulace 
závěru je velmi důležitá. Ukazuje, zda je student na malém prostoru schopen správně 
interpretovat dosažené výsledky práce. Měl by čtenáře informovat, do jaké míry byly 
naplněny cíle práce. Je to také kromě úvodních kapitol nejčtenější pasáž. Nečísluje se. 

ad 3) 

− Seznam literatury a pramenů9 zahrnuje veškeré zdroje, které byly použity při 
vypracování absolventské práce. Zdroji mohou být učebnice, odborné publikace, 
studentské práce, studie, přednášky z odborných konferencí atd., a to jak v tištěné, tak 
v elektronické podobě. Literární tituly jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. 
Za nimi jsou uvedeny právní normy, internetové zdroje, případně jiné prameny. 
Bibliografické údaje jsou uváděny podle norem ČSN ISO 690 (01 0197). Seznam 
je číslovaný, zarovnán na levý okraj a seřazen abecedně dle jména autora. 

− Seznam příloh10 obsahuje názvy příloh, které jsou samostatně číslovány arabskými 
číslicemi. Přílohy obsahují rozsáhlejší grafické práce, jako jsou tabulky, grafy, 
obrázky, fotografie a další práce, které nemohly být zařazeny do textu. Mohou 

                                                
7  Příloha č. 7 
8  Příloha č. 8 
9  Příloha č. 9 
10  Příloha č. 10 
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obsahovat i vlastní zdroje informací, např. vzor dotazníku, ankety či rozhovor. Přílohy 
mohou být v dokumentu svázány, mají stejný formát jako text práce nebo mohou být 
umístěny do kapsy na vnitřní straně zadní desky vazby (CD, DVD). Přílohy se 
nepočítají do rozsahu práce. Seznam příloh je číslován, zarovnán vlevo. 

 

Formátování textu:  

Všechny uvedené nadpisy a podnadpisy formátujte styly Nadpis 1 až Nadpis 3. Vždy, když 
tento nadpis poprvé vytvoříte, vyberte jej do bloku a dejte Uložit výběr jako nový rychlý styl, 
kde jej pojmenujte podle Vašich požadavků (můj nadpis 1 AP, …2AP atd. a uložte). Další 
použití je pak snadné, napíšete hlavní nadpis kapitoly normálním písmem a formát mu 
přidělíte klepnutím na Vámi vytvořený styl). 

ÚVOD Nadpis 1 - velikost písma Times New Roman (dále jen TNR) 16, tučně, 
všechna písmena velká, nečíslovaná kapitola. 

1XXX Nadpis 1- text názvu kapitoly, velikost písma TNR 16, tučně, všechna 
písmena velká. 

1.1Xxxx Nadpis 2 - text názvu podkapitoly, TNR velikost písma 14, tučně, první 
písmenovelké. 

1.1.1Xxxx Nadpis 3 - text názvu oddílu podkapitoly, velikost písma TNR 12, tučně  
první písmeno velké. Hlavní kapitoly a podkapitoly jsou číslovány!!! 

Xxxxxxxx Vlastní text absolventské práce, velikost písma 12. 

ZÁVĚR Nečíslovaná kapitola jako úvod a všechny ostatní za ZÁVĚREM. 

Aby měly všechny nadpisy, odstavce a poznámky jednotnou úpravu a aby bylo 
možné automaticky vytvořit obsah práce, je vhodné používat v textových editorech styly. 
Jsou to parametry typické pro úpravu jednoho konkrétního typu odstavce (velikost a typ 
písma, písmo. Odsazení a zarovnání, řádkování, znak pro odrážky atd.), které se v programu 
MS Word verze 97-2003 upravují v položce Formát – Styl, v novějších verzích na pásu karty 
Domů, skupina Styly. 

Odstavec je základním prvkem v textovém procesoru. Při zapisování textu se provádí 
automatické formátování textu do vymezených odstavců. Přechod na nový řádek provádí 
textový procesor automaticky a na další řádek umístí slovo, které se na předchozí nevešlo. 
Rozdělení řádku nastane v místě separátoru, tj. tam, kde je mezera, tabulátor, spojovník, 
případně nucené zalomení řádku. Teprve k ukončení odstavce slouží klávesa Enter. 

 

Na konci řádku nesmí být některé části textu rozděleny na dva řádky. Jedná se o: 

− předložky a spojky sestávající se z jednoho písmene a, i, k, o, s, u, v, z; 
− spojení čísel a jednotek (r. 2009, 15 kg); 
− číselné údaje opticky rozdělené po tisících (5 000); 
− data (31. prosince 2008); 
− hodnosti, tituly a zkratky (plk., Mgr., č. 10, obr. 3, s.r.o.). 
 
 K zabránění této situace se používá tzv. pevná mezera, která se místo standardní 

mezery vkládá současným stiskem kláves Ctrl – Shift – mezerník.  
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Odrážky se využívají k vyjádření podřízenosti textu (výčtů). Textové procesory 
umožňují automatické formátování do více úrovní odrážek s použitím grafických 
odstavcových zarážek nebo pomocí číslování. Nedoporučuje se využívat více než tří úrovní. 

 

5.2 Interpunkční a další znaménka v textu 

− Tečka, čárka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník, tři tečky se píší těsně 
bez mezery za slovo, ke kterému náleží. Po každém interpunkčním znaménku 
následuje mezera (např. T. G. Masaryk). Mezera se nedělá mezi číslem 
a exponentem (m3), před a za lomítkem (km/h). 

− Paragraf se odděluje mezerou po obou stranách (např. podle § 105 odst. 1 
trestního řádu). 

− Uvozovky se píší ke slovu a vně se píše mezera. Dává-li se do uvozovek celá věta, 
např. citát, sází se tečka uvnitř uvozovek. V celé práci se používá jeden typ 
uvozovek. 

− Závorky se vždy přisazují ke slovu a vně se píše mezera. Textový editor nabízí 
různé typy závorek. Není přípustné místo závorek používat lomítka.  

− Spojovník a pomlčka. Spojovník „-„ je kratší a používá se k dělení slov a jako 
spojovací znaménko. Kolem spojovníku se nesázejí mezery, např. Frýdek-Místek, 
chceme-li. Pomlčka „ – „ je delší, a pokud se kolem ní vkládají mezery, naznačuje 
přestávku v řeči, má význam čárky. Pokud pomlčka nahrazuje předložku či spojku 
(např. výrazy „a“, „až“, „od do“), sází se z obou stran bez mezery (9–10). 

 

5.3 Rozvržení stránek 

− Absolventská práce musí být vypracována na bílém kancelářském papíru formátu 
A4, v rozsahu minimálně 30 stran bez příloh, při tisku na jedné straně listu.  

− Okraje stránky jsou 2,5 cm horní a dolní okraj, 3,0 cm levý okraj (kvůli vazbě) 
a 2,0 cm pravý okraj. Záhlaví 1,25 cm a zápatí 1,5 cm. 

− Určený typ písma pro text absolventské práce je Times New Roman, velikost 
12 bodů. 

− Řádkování textu je 1,5.  

− Zarovnání textu stránky je oboustranné (zleva a zprava) do bloku. 

− Číslování stran je prováděno arabskými číslicemi na střed zápatí (dole 
uprostřed). Do číslování se započítávají všechny stránky počínaje první fyzickou 
stránkou absolventské práce, přičemž na titulní straně, prohlášení, poděkování, 
resumé v českém jazyce, resumé v cizím jazyce a obsahu se čísla nezobrazují. 
Číslování stránek se zobrazuje od Úvodu po Seznamem literatury a pramenů, 
resp. Seznam příloh. Jednotlivé přílohy mají své vlastní samostatné číslování.  

− Poznámky pod čarou a vysvětlivky se do textu práce umístí pomocí symbolu 
odkazu1 a příslušná poznámka se stejným symbolem se tiskne ve spodní části 
stránky pod čarou. Jako symbol odkazu se používá číslo. Současné textové editory 
automaticky umisťují poznámky pod čarou na straně, kde se vyskytuje odkaz 
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a také je automaticky číslují. Poznámky pod čarou a vysvětlivky se odlišují od 
ostatního textu menším písmem – Times New Roman, velikost písma 10. 

− Zvýraznění části textu se provádí tučně, kurzívou nebo tučnou kurzívou, nikoliv 
proložením textu nebo vkládáním mezer mezi písmena. Zvýraznění textu 
podtržením se nedoporučuje, jelikož podtržený text je v současné době vnímán 
jako hypertextový odkaz. 

− Používání zkratek se nedoporučuje používat v názvu kapitol, podkapitol 
a oddílů. V textu při prvním použití zkratky uvedeme nejdříve celý nezkrácený 
název a do závorky dále užívanou zkratku. 

− Dělení slov v absolventské práci se rovněž nedoporučuje. V nezbytném případě 
je dělení slova možné, např. u dlouhého slova, kde by vznikly velké mezery při 
zarovnání textu do bloku.  

 

5.4 Grafické objekty 

Za grafické objekty považujeme zejména tabulky, grafy a obrázky sloužící 
k přehlednému a názornému zpracování zejména číselných údajů v absolventské práci. Jsou 
významným prostředkem k poznání různých souvislostí. Nejsou však samoúčelné. Jejich 
počet a rozměry musí odpovídat potřebám absolventské práce. Pokud přímo nesouvisí 
s popisem v textu nebo text jen doplňují, je vhodnější je zpracovat do příloh absolventské 
práce. 

Pro názorné zobrazení dané skutečnosti grafickým objektem (je jedno zda tabulkou, 
grafem či obrázkem) je nezbytné doplnit grafický objekt vysvětlujícími popisy. 

U každého grafického objektu musí být uveden zdroj (obvykle pod grafickým 
objektem), ze kterého byl tento objekt použit. Výjimku tvoří tabulky, grafy a obrázky, které 
autor absolventské práce sám vytvořil, např. při zpracování statistických údajů nebo na 
základě výsledků výzkumu. 

Grafické objekty se vkládají elektronicky s využitím nástrojů textového editoru. 
Nedoporučuje se lepení, malování nebo obdobné vkládání grafických objektů do absolventské 
práce. Tabulky a obrázky jsou pro textový editor objekty, které lze kopírovat, vkládat, 
vyjmout nebo měnit velikost. Navíc lze do textu i přímo vkládat tabulky a grafy vytvořené 
pomocí tabulkového procesoru. 

Popis tabulek, grafů a jiných vložených objektů realizujte nástrojem Vložit titulek, 
který je dostupný po kliknutí pravého tlačítka myši na objekt z kontextové nabídky. 
Po vyvolání dialogového okna nastavte požadovaný popisek a zvolte umístění nad objektem, 
ponechejte i číslování objektu, který vám editor nabízí. Automaticky tím umožníte vložit 
nástrojem  pásu karty Odkazy a skupiny nástrojů Titulky, vložit seznam objektů na konec 
dokumentu. Nezapomeňte v dialogovém okně nastavit typ objektu (tabulka, graf, obrázek). 

Pokud budete vkládat tabulky nebo grafy, používejte nástroje z propojené sady 
MS Office. Na pásu karty Vložení najdete ve Wordu tlačítka pro vložení tabulek, obrázků 
i grafů. Použitím tlačítka vložíte požadovaný objekt a současně se Vám zpřístupní nástroje 
pro jeho formátování nebo další editaci, včetně vložení popisků. Zásadní chybou je, když 
vytváříte například grafy v Excelu a potom je přenesete do práce jako obrázek. Není to 
potřeba a zamezujete si tím přístup k případným úpravám a opravám dat. Word vám při 
pokynu Vložit graf, otevře společné nástroje s Excelem a graf vytvoříte kompletně 
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i s možností jeho pozdějších úprav, pokud se data například budou muset aktualizovat nebo 
zcela změnit. 

Totéž se týká i tvorby tabulek. Ty tímto způsobem vytvoříte stejné a stejně 
naformátované, což působí při zhlédnutí práce mnohem estetičtěji, než když máte každou 
tabulku graficky i stylově jinou. 

Hotovou práci uložte jako dokument Wordu - .doc a následně i jako PDF, volbou 
Soubor > Uložit jako a zde zvolit možnost PDF. Vytvoříte tím kopii souboru, která se chová 
jako obrázek, a tak nemůže dojít k posunutí textu nebo zrušení formátování úpravami před 
tiskem v tiskárně a bez speciálního softwaru ani k provádění úprav práce. 

Ve verzi PDF si zkontrolujte, jak práce bude vypadat celkově po grafické stránce. Zde 
nejlépe uvidíte, zda máte odsazení prvních řádků a mezery mezi nadpisy a odstavci stejné. 
Vrátit do Wordu a opravit tyto nedostatky můžete vždy, ale nezapomeňte, že práci ve formátu 
PDF musíte mít v počítači zavřenou, aby bylo možné ji přepsat a uložit znova. Pokud bude 
vše v pořádku a práce vám bude schválena vedoucím, nechejte ji ve formátu PDF vytisknout 
a svázat a do jednoho výtisku vložte do obálky na zadní straně elektronickou podobu, taktéž 
ve formátu PDF. Ještě jednou upozorňuji na metadata práce, jak jsem už v textu uváděl. 
Vyvolejte pravým tlačítkem okno Vlastnosti a zde, v záložce Souhrn, vyplňte vše potřebné. 
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6 Obhajoba absolventské práce 

Obhajoba absolventské práce (dále jen obhajoba) je povinnou součástí absolutoria a je 
zařazena jako první část absolutoria. Příprava na obhajobu ve zkušební místnosti za 
přítomnosti komise trvá maximálně 20 minut, čas na vlastní obhajobu je stanoven rovněž na 
maximálně 20 minut. V úvodní části obhajoby se absolvent představí komisí, sdělí své 
služební zařazení a důvody, které ho vedly k výběru tématu obhajované práce. Poté student 
prezentuje hlavní teze absolventské práce. Tato prezentace je zaměřena na vlastní přínos 
studenta. Nemůže jít jen o sbírku citací odborné literatury, ze které absolvent vycházel při 
tvorbě práce. Po prezentaci následuje rozprava, ve které student odpovídá na případné otázky 
uvedené v hodnocení vedoucího a oponenta absolventské práce a reaguje na dotazy členů 
komise. 

Obhajoba práce, stejně jako další části zkoušky absolutoria, se koná před zkušební 
komisí a je veřejná, s výjimkou jednání zkušební komise o celkovém hodnocení studenta. 
Zkušební komise má stálé a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda 
a vedoucí učitel studijní skupiny, u obhajoby jsou dále přítomni vedoucí a oponent 
absolventské práce. Účast vedoucího je povinná, účast oponenta je dobrovolná. Průběh 
obhajoby řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda komise. 

 
Absolventská práce je hodnocena známkou: 
  

a)  1 - výborně, 
b)  2 - velmi dobře, 
c)  3 - dobře, 
d)  4 - nevyhověl/a. 
 

Je-li student hodnocen známkou nevyhověl/a, absolventskou práci neobhájil a student, 
může obhájit tuto práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou obhajobu 
absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to ve stanoveném termínu, který 
studentovi bezprostředně sdělí zkušební komise. 

 
Pokud se student k obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději 

do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal 
absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat obhajobu 
v náhradním termínu. Konáním náhradní obhajoby není dotčeno právo studenta konat 
opravnou obhajobu. 

Jestliže se student k obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla 
uznána nebo byl z obhajoby vyloučen, posuzuje se, jako by obhajobu vykonal neúspěšně. 
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7 Vzory formulářů a součásti AP 

Příloha číslo 1 Přihláška absolventské práce 

Příloha číslo 2 Žádost o povolení vlastního tématu AP 

Příloha číslo 3 Projekt absolventské práce 

Příloha číslo 4 Přední deska absolventské práce 

Příloha číslo 5 Titulní list 

Příloha číslo 6 Čestné prohlášení 

Příloha číslo 7 Poděkování  

Příloha číslo 8 Obsah 

Příloha číslo 9 Seznam literatury a pramenů 

Příloha číslo 10 Seznam příloh 

Příloha číslo 11 ČSN ISO 690 (27 s.) 

 

Poznámka: Jedná se pouze o vzory, které jsou formátovány stejně jako celý tento 
dokument. Pro praktické použití jsou určeny formuláře, které jsou k dispozici ve složce  
AP formuláře, která je součásti elektronické verze této příručky. Formulář po vyplnění musíte 
uložit pod jiný názvem, a proto Vám zůstane původní a výchozí tiskopis formuláře k dalšímu 
použití. 

 



Vzor: Přihláška absolventské práce  Příloha č. 1 
 

 
 

I

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 
 

Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail sekret@spshol.cz 

 

PŘ I H L Á Š K A  
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

Jméno a příjmení studenta:  

Obor vzdělávání: 
68-42-N/… 
Bezpečnostně právní činnost 

Vzdělávací program: 
68-42-N/04 
Bezpečnostně právní činnost 

Forma vzdělávání:  

Studijní skupina (kódové označení):  

Termín konání absolutoria ve školním 
roce: 

 

Závazně vybrané téma absolventské 
práce: 

 

Vedoucí práce:  

Termín odevzdání absolventské práce:  
 

V Holešově dne DD. měsíc RRRR ……………………………………… 
 podpis studenta 

 ……………………………………… 
 podpis vedoucího práce 

Neschvaluji /Schvaluji 
 ………………………………………. 
 podpis vedoucího předmětového oddělení 



Vzor: Žádost o povolení vlastního tématu AP  Příloha č. 2 

 
 

II

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 
 

Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail sekret@spshol.cz 

 

Ž Á D O S T  
O POVOLENÍ VLASTNÍHO TÉMATU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

V souladu s ustanovením bodu 5.1 písm. h) Školního řádu VOŠ žádám o povolení 
vlastního tématu absolventské práce. 

Žadatel: (hodnostní označení, jméno, příjmení, studijní skupina) 

Téma práce: 

 

 …………………………. …………………………….. 

 datum podpis žadatele 

Vedoucí práce: (hodnostní označení, titul, jméno, příjmení, předmětové oddělení) 

Souhlasím s vedením absolventské práce na dané téma a vypracováním posudku 
vedoucího absolventské práce. Navrhované téma absolventské práce je v souladu se 
studovaným zaměřením žadatele. 

 

 …………………………. …………………………….. 

 datum podpis vedoucího práce 

 

Doporučení vedoucího předmětového oddělení: 

 ………………………….…. 

 podpis vedoucího oddělení 

 

Souhlas ředitele školy: 

 ………………………….…. 

 podpis ředitele školy 



Vzor: Projekt absolventské práce  Příloha č. 3 

 
 

III

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 
 

Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail sekret@spshol.cz 

 

P R O J E K T  
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Student: (hodnostní označení, jméno a příjmení) 

Studijní skupina (zaměření):  

1. Téma práce:  

2. Anotace – stručný obsah práce: 

3. Cíl absolventské práce: 

4. Metody a postupy použité k naplnění cílů práce: 

5. Návrh struktury práce: (hlavní kapitoly AP) 

6. Seznam literatury:  

7. Časový harmonogram zpracování absolventské práce:  

Vedoucí absolventské práce:(hodnostní označení, titul, jméno a příjmení) 

Souhlasím s projektem absolventské práce:  

 …………………………………… 

 (podpis vedoucího absolventské práce) 

 

 

Zpracovatel: hodnost, jméno a příjmení 

 …………………………………. 

 (podpis studenta)  

Datum: ……………………….



Vzor: Přední deska absolventské práce  Příloha č. 4 

 
 

IV

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola  
Ministerstva vnitra v Holešově 

 

 

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 
 

Holešov 2013 pprap. Jan Vymyšlený 
 

Tento vzor slouží pouze jako ukázka obsahu titulní strany práce – tvrdé desky. Druh a velikost 
písma zvolí knihařství dle svých technických možností a nejblíže uvedenému vzoru. Na 
potahový materiál doporučujeme použít černou barvu. 



Vzor: Titulní list  Příloha č. 5 

 
 

V

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 
Ministerstva vnitra v Holešově 

(velikost písma TNR 18, tučně, zarovnat na střed, řádkování 1,  
první řádek ukončit Shift + Enter, za odstavcem mezera 18 bodů) 

Zlínská 991, 769 01 Holešov 

(velikost písma TNR 12, tučně, zarovnat na střed) 

Obor vzdělání: Bezpečnostně právní činnost 

Vzdělávací program: 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost 

(velikost písma TNR 14 včetně dvojtečky, za dvojtečkou TNR 16, tučně,  
zarovnání vlevo, před prvním odstavcem mezera 30 - 50 bodů) 

Název absolventské práce 

(velikost písma TNR 24, tučně, kurzívou,  
zarovnat na střed nastavit mezery před a za odstavcem tak, aby nadpis byl vizuálně 

uprostřed strany mezi položkami Vzdělávací program a Autor) 

Autor: pprap. Jan Vymyšlený 

Vedoucí absolventské práce: kpt. Mgr. Jindřich Bezejmenný 

(velikost písma TNR 14, za dvojtečkou tučně) 

Holešov 2010 

(velikost písma TNR 14, tučně, zarovnat na střed, před odstavcem mezera  

30 - 50 bodů, ukončit vložením konce stránky)



Vzor: Čestné prohlášení  Příloha č. 6 

 
 

VI

 

Prohlašuji, že předloženou absolventskou práci jsem vypracoval (a) samostatně. 

Veškeré prameny, z nichž jsem při zpracování čerpal (a), v práci řádně cituji a jsou uvedeny 

v seznamu použité literatury a pramenů. 

Holešov……………… …………………………… 

(Den, měsíc, rok odevzdání práce) (vlastnoruční podpis) 

Beru na vědomí, že oprávnění Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 

Ministerstva vnitra v Holešově a moje, jako autora absolventské práce (školního díla), se řídí 

ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (autorský zákon), zejména § 60. 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v knihovně Vyšší policejní školy 

a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. 

Holešov………………. …………………………… 

(Den, měsíc, rok odevzdání práce) (vlastnoruční podpis)



Vzor: Poděkování - nepovinná položka  Příloha č. 7 

 
 

VII

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu práce YX za nezištnou pomoc při vyhledávání 

zdrojů informací doporučením vhodné literatury a za poskytnuté rady a metodické vedení 

po celou dobu realizace absolventské práce. 



Vzor: Obsah - vygenerován Wordem  Příloha č. 8 
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Vzor: Seznam literatury a pramenů  Příloha č. 9 
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2. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 
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sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2011-04-

27]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf . 
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XI 
 

Od dubna 2011 platí nové vydání normy pro tvorbu bibliografických citací: 
 

ČSN ISO 690.11 
Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních 

zdrojů.  
 

3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  
Třídící znak 01 0197. 

 
Práci s vytvářením citací pro svou závěrečnou práci si usnadníte použitím 

Generátoru citací www.citace.com.   

Na stránkách www.citace.com najdete také dokument, který novou normu 
srozumitelně vysvětluje. 

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 

690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. 

                                                
11Tato norma je přiložena jako samostatný 27 stránkový dokument, zde si vyhledáte, jak 
zapsat odkaz na Vámi použité zdroje informací, ze kterých v práci čerpáte. 
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