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Důležité termíny k podzimnímu termínu absolutorií:   
 

do 26.08.2020 - poskytnutí všech potřebných údajů k oficiálnímu zadání AP (tj. 
přesný název AP, přesná adresa organizace, kde probíhala praxe, jméno konzultanta) 
+ údaje k oponentovi (jméno, příjmení, titul, mail, mobil),  
a to na mail jana.spirkova@voskop.cz, 
 
do 28.28.2020 - odevzdání závazné přihlášky k absolutoriu (osobně na sekretariát 
nebo lze přihlášku vhodit do schránky školy - vpravo od vchodových dveří školy), 
 
od 31.08.2020 - vyzvednutí oficiálního zadání AP, 
 
do 14.09.2020 - odevzdání AP. Spolu s absolventskou prací student odevzdává také 
CD, které obsahuje celou absolventskou práci, včetně shrnutí jak v českém,  
tak i v cizím jazyce.  
Do školy se odevzdávají 2 kusy absolventské práce a 2 kusy CD. 
 
05.10.2020 - podzimní termín konání absolutorií. 
Absolutorium bude probíhat v posledním patře Hlavní budovy školy. Začíná v 8:00 h, 

studenti se však ve stanovený den dostaví již v 7:30 h a před vstupem  
do zkušební místnosti si vypnou své mobilní telefony. 
 
Všichni studenti, kteří chtějí konat absolutorium, si na webových stránkách školy nebo  
na Moodle stáhnou závaznou přihlášku k absolutoriu. 

 
 

Prezentace absolventské práce 
 
Prezentaci (5 až 10 snímků) si student připraví během závěrečného semináře s využitím 
materiálů své absolventské práce v programu MS PowerPoint. Obhajoba by měla 
obsahovat obdobné části, které jsou uvedeny ve shrnutí: 
 

- výchozí podmínky a souvislosti, kterých se práce týká; 
- cíl práce; 
- použité metody; 
- dosažené a zjištěné výsledky; 
- závěr, jak se podařilo splnit cíl práce, návrhy pro zlepšení. 

 
Obhajobu je třeba si předem připravit, aby se vešla do časového limitu. 
Prezentaci student zašle p. Plačkovi na e-mail placek@voskop.cz nejpozději  
do pátku 25.09.2020. 
 
 

Průběh absolutoria 
 
Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka  
a obhajoby absolventské práce. Koná se před zkušební komisí a je veřejné, s výjimkou 
jednání zkušební komise o hodnocení studenta. 
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Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka  
a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 
20 minut, zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut a zkouška z cizího jazyka 
trvá nejvýše 20 minut. 
 
Obhajoba absolventské práce má následující průběh: 

- Skupinový učitel představí komisi studenta. 
- Vedoucí absolventské práce zahájí obhajobu. 
- Student přednese prezentaci své absolventské práce.  
- Vedoucí absolventské práce a oponent zhodnotí práci, vysloví své dotazy  

a připomínky.  
- Diskuse k problematice absolventské práce. 

  
Po ukončení absolventských zkoušek následuje porada zkušební komise a poté předseda 
zkušební komise oznámí studentům výsledky.  
 
Po vyhlášení výsledků předá skupinový učitel studentům: 
 

 potvrzení o ukončení studia 
 index. 

 
 
Ukončování studia na VOŠ absolutoriem se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – 
školský zákon a vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání (ve 
znění pozdějších předpisů), § 102. 
 
Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat 
opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci. Opravnou zkoušku nebo 
opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu 
stanoveném zkušební komisí. 
 
Pokud se student ke zkoušce nebo 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 náhradní 
zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební 
komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou 
zkoušku. 
 
Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně 
vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium  
v případě vzdělávacího programu v délce 3 roky v řádném termínu, přestává být studentem 
školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se student ke zkoušce 
nebo obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze 
zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšně. 
 
Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku 
vzdělávání. 
 
 
 
 
 
V Kopřivnici dne 1. srpna 2020 


