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Kód modulu: SAP2 Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 15 hodin (7S/8C) 
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Vstupní podmínky: Absolvování MPT1,MPT2, 
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SAP1 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené 

období 

6.  ECTS (kredity) 3 

Typ modulu: Odborný, povinný Forma hodnocení: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Obsah modulu: 

Absolventská práce je výstupním projektem vyššího odborného studia, je nutnou podmínkou pro vykonání 

absolutoria. Student si volí jedno z témat vypsaných školou či své téma, které schválí ředitel školy. Škola 

rovněž stanovuje harmonogram práce. Témata absolventských prací si studenti volí již na počátku LO ve 2. 

ročníku. Vedoucí absolventské práce zadává studentovi průběžné pokyny k vypracování absolventské práce. 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Pod individuálním vedením vedoucího absolventské práce připravit projekt práce, s oporou relevantní 

literatury k tématu zpracovat teoretickou část práce, vymezit cíl empirické části práce, charakterizovat 

výzkumné pole, metody a výzkumný vzorek. 

Studenti jsou schopni:  

statisticky zpracovat data, analyzovat získaná data, interpretovat získaná data, formulovat závěry, pochopit 

nejčastější chyby v absolventských pracích a vyhnout se jim, představit svou práci ústní formou, obhájit 

svou práci před komisí. 

Způsob ukončení modulu:  Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Požadavky na studenta:  

Student komunikuje s vedoucím práce 

prostřednictvím individuální osobní 

nebo elektronické konzultace. 

Odevzdání vypracované absolventské práce: 

- odevzdání práce v elektronické podobě do 4.5.2019 

Elektronickou verzi student zašle vedoucímu práce a v 

kopii na adresu novak.jindrich@voscheb.cz 

- odevzdání práce v tištěné podobě do 11.5.2019 

Student je povinen před odevzdáním práce nejméně 

dvakrát konzultovat práci se svým vedoucím. 

Student je povinen jednou konzultovat způsob 

vyhodnocení výsledků výzkumu (tabulky/grafy/jiné) 

s vyučujícím předmětu STA/DEM. 

Splnění požadavků kontroluje a zapisuje třídní učitel. 

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Konzultace s vedoucím práce 30 % 

Odevzdání vypracované absolventské práce 70 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Individuální konzultace, samostatná práce: studium odborné literatury, vyhledávání 

relevantních zdrojů, metody samostatného řízeného učení. 

Základní literatura:  
Pokyny pro psaní a obhajobu absolventské práce. SZŠ a VOŠ Cheb, 2011.  
BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKÚPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 

1. dubna 2011 [online]. 2. 9. 2011 [cit. 2011-09-03]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-

interpretace.pdf 
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. 
Citace.com : vše o citování literatury a dokumentů [online]. 2004 [cit. 2010-09-01]. Generátor citací. Dostupné z: 

http://www.citace.com 
ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. 
KOZLOVÁ, L., KUBELOVÁ, V. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. 1. vydání. České Budějovice: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 55 s. ISBN 978-80-7394-155-0. 



MICHALÍK, Petr; ROUB, Zdeněk; VRBÍK, Václav. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. 

Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.  
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-

86429-40-3. 

Doporučená literatura: 
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 

80-246-0139-7. 
MORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu: 2. titul série Metodologie. 

Boskovice: Albert, 2001. ISBN 80-85834-77-4. 
PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum: uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-

132-3. 
MILLs, Charles Wright. Sociologická imaginace. Praha: SLON, 2002. ISBN 80-86429-04-0. 
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-549-3. 
Relevantní literatura pro zadané téma zpracovávané práce práce. 

 


