
 

 
 
 

Pokyn k absolutoriu 
v letním období školního roku 2015/2016 

 
 
Veškeré termíny uvedené v tomto Pokynu jsou závazné a studenti jsou povinni je dodržovat. Jejich 
neplnění může být důvodem k odmítnutí přihlášky k absolutoriu v příslušném školním roce. 
 
Zároveň s tímto Pokynem je nutné se seznámit s Metodickým pokynem pro vypracování AP, který 
je zveřejněn v IS OASA. 
 
 
 
1. Termín závěrečných zkoušek 
 
Závěrečné zkoušky proběhnou v týdnu od 6. 6. 2016 do 10. 6. 2016  
 
Přesný časový harmonogram bude stanoven nejpozději do 18. 5. 2016 na základě počtu přihlášených 
studentů. Harmonogram bude zveřejněn v Informačním systému OASA (dále jen IS OASA).  
 
 
2. Slavnostní předání diplomů absolventům 
 
17. 6. 2016 Baťova vila, Gahurova 292, Zlín 
 
 
3. Přihláška k absolutoriu 
 
Pro účast v absolutoriu musí student splnit následující podmínky: 
 

 splnění všech studijních povinností nejpozději do 22. 4. 2016. Dne 22. 4. 2016 odevzdají 
studenti indexy ke kontrole na studijní oddělení (č. dv. 006b – Jana Topičová) 

 přihláška k absolutoriu podaná nejpozději 22. 4. 2016 J. Topičové na studijním oddělení. 
 
Zápočet za předmět Seminář k AP a předmět Vypracování AP bude udělovat konzultant AP. 
Podmínkou pro udělení zápočtu za předmět Seminář k AP je účast na všech předepsaných 
seminářích k absolutoriu. Podmínkou pro udělení zápočtu za předmět Vypracování AP je odevzdání 
Projektu absolventské práce konzultantovi v předepsaném termínu.  
 
Zápočet za předmět Odborná praxe bude udělovat vyučující, který byl pověřen dozorem na praxi.  
Zapsání zápočtu za předmět Odborná praxe si dohodne student podle časových možností vyučujícího 
nejpozději do 22. 4. 2016, což bude také datum zápočtu.  
 
Písemná přihláška k absolutoriu pro termín červen 2016 musí být odevzdaná na studijní oddělení 
a podepsaná nejpozději dne 22. 4. 2016. 
Student, který se přihlásil k absolutoriu a nemůže se ho zúčastnit, musí podat písemnou žádost 
o odklad absolutoria. Student je povinen uvést závažné důvody své neúčasti. Nebudou-li uvedené 
důvody shledány dostatečnými, bude na daný termín pohlíženo jako na neúspěšný. 
 



 
4. Termíny  
 
29. ledna 2016 
 

 Nejzazší termín nahlášení jména konzultanta AP J. Topičové (č. 006b) – j.topicova@vosezlin.cz. 
 
 
12. února 2016 
 

 Nejzazší termín nahlášení jména vedoucího AP J. Topičové (č. 006b) – j.topicova@vosezlin.cz.  
Vedoucí AP může být jiná osoba, než která je uvedena jako zodpovědný pracovník firmy na 
formuláři hlášení místa výkonu praxe. 

 

 2. seminář k absolutoriu (11:30 – 15:00 hod.) Obsah semináře: Metodický pokyn ke zpracování 
absolventské práce, informace k typografickému zpracování bakalářské práce, citace. 

 
 
26. února 2016 
 

 Nejzazší termín odevzdání Projektu AP konzultantovi (podmínka pro zápočet). 

 3. seminář k absolutoriu (11:30 – 15:00 hod.) Obsah semináře: formální úprava AP a citace. 
 
4. března 2016 
 

 Nejzazší termín odevzdání konečného znění názvu AP v českém a anglickém jazyce (pro 
Europass) mailem J. Topičové. Témata budou následně zveřejněna na IS OASA. 

 
 
22. dubna 2016  
 

 4. seminář k absolutoriu (11:30 – 15:00 hod.) Obsah semináře: způsob hodnocení AP, průběh 
a hodnocení absolutorií, obhajoba AP.  

 Zapsání zápočtu za předmět Seminář k AP a předmět Vypracování AP studentům konzultantem 
AP + zápočet za předmět Odborná praxe kontrolujícím vyučujícím. 

 Odevzdání indexů k povinné kontrole = uzavření klasifikace (Jana Topičová, č. dv. 006b). 

 Písemná přihláška k absolutoriu v termínu červen 2016 (Jana Topičová, č. dv. 006b). 
 
 
6. května 2016 
 

 Odevzdání AP – student odevzdává AP ve dvou tištěných vyhotoveních.  
(Jedno vyhotovení musí být svázáno ve standardní lepené vazbě – černé desky – a druhé 
vyhotovení v kroužkové vazbě.) 
AP se odevzdává na studijní oddělení Janě Topičové, č. dv. 006b – v době od 8:00 do 15:00 hod. 
Pozn.: Předání a úpravu vazby AP určené vedoucímu AP, příp. do firmy si řeší každý student sám. 

 
Posudek vedoucího AP musí student doručit J. Topičové (č. dv. 006b) nejpozději 17. května 2016. 
Posudek oponenta AP bude k dispozici nejpozději 26. května 2016. 
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Upozorňujeme všechny studenty, že při zpracování absolventské práce se musí řídit Metodickým 
pokynem pro vypracování AP (viz IS OASA – Vyšší odborné studium – Absolutorium).  
 
 
5. Podzimní termín absolutorií 
 
Opravný nebo náhradní termín absolutoria je možno vykonat v říjnu 2016. Související termíny jsou 
následující: 

1. Termín odevzdání AP je 9. 9. 2016. 

2. Konzultanta AP je vhodné kontaktovat včas, nejpozději však do 30. 6. 2016. Nejzazší termín 
zápočtu za Vypracování AP je 9. 9. 2016.  

3. Dne 9. 9. 2016 je nutné odevzdat výkaz o studiu k povinné kontrole se všemi zapsanými 
splněnými studijními povinnostmi a podat přihlášku k absolutoriu. 

 
 
 
Ve Zlíně 20. října 2015 
 
 
Zpracovala:  Jana Topičová (tel.: 577 006 561, j.topicova@vosezlin.cz) 
Kontroloval:  Mgr. Vít Štourač 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Hýl v. r. 
ředitel školy 
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