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ve školním roce 2018/2019 
 

 

 

 

Studijní skupina:  3. C 
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Složení zkušební komise 
 

 
Obor:    65-43-N/01  Cestovní ruch 

Termín:   17. – 18. června 2019 

Studijní skupina:  3. C 

 

 

Stálí členové zkušební komise: 

Předseda:     stanoven KÚ Královéhradeckého kraje 

           

Místopředseda zkušební komise:  PaedDr. Eva Petřikovová 

Ročníkový učitel:      Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.  

 

 

Další členové zkušební komise: 

Teoretická zkouška z odborných  

předmětů:     Mgr. Dagmar Djemaiel El Gharred                                                      

Ing. Romana Janků   

      PaedDr. Eva Petřikovová 

                                                                                                                                

Zkouška z anglického jazyka:  Mgr. Tomáš Radoň 

      Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. 

 

Obhajoba absolventské práce: 

• vedoucí absolventské práce:  Mgr. Dagmar Djemaiel El Gharred 

Mgr. Alena Křížová 

Mgr. Eva Kuntová 

Mgr. Pavlína Marková 

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D. 

PaedDr. Zdenek Novotný 

Mgr. Tomáš Radoň 

                                                                                                          

• oponenti:     Radovan Dražan 

Ing. Karel Šimek 

       

 

Zasedání zkušební komise a vyhlášení výsledků: vždy na závěr každého bloku. 

 

        

 

Dr. Eva Petřikovová 

                                         ředitelka školy 
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Ukončování vyššího odborného studia 

oboru Cestovní ruch ve školním roce 2018/2019 
 

 
Způsob ukončování studia absolutoriem vychází ze zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 

č. 10/2005 Sb. 
 
Struktura absolutoria:  a) zkouška z cizího jazyka 

    b) teoretická zkouška z odborných předmětů 

c) obhajoba absolventské práce 

 

Termín absolutoria:  17. – 18. června 2019 

 

Slavnostní zahájení:  17. června 2019 v 7:30 hodin 

 

Místnost pro studenty: jazyková učebna 

 

Místnost pro občerstvení členů zkušební komise: sborovna školy 

 

Přípravný týden k absolutoriu:    10. června – 14. června 2019 

 

Slavnostní předávání diplomů:   18. června 2019 v 18:00 hodin, Městská hudební síň 

 

 

Metodické pokyny k organizaci absolutoria: 

 

1) Bližší informace k dílčím částem absolutoria, tj. k vypracování a obhajobě absolventské 

práce, teoretické zkoušce z odborných předmětů a zkoušce z cizího jazyka jsou uvedeny  

v příloze 

 

2) Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku studia, 

veškeré studijní povinnosti musejí být splněny nejpozději do 7. června 2019 

 

3) Před zahájením absolutoria nemají studenti vyučování v rozsahu 5 po sobě následujících 

pracovních dnů (tzv. přípravný týden k absolutoriu) 

 

4) Studenti konají absolutorium v jednom dni, jmenný rozpis studentů konající absolutorium 

bude zveřejněn 7. června 2019 

 

5) Absolutorium se koná veřejně před zkušební komisí jmenovanou odborem školství 

Královéhradeckého kraje, jejímž předsedou je pedagogický pracovník jiné VOŠ, popřípadě 

VŠ, který má odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost 

 

6) Zkušební komise má stálé a další členy; stálými členy jsou předseda, místopředseda, 

ročníkový učitel a odborník z praxe, dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu, 
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vedoucí absolventské práce, oponent a přísedící; o výsledku zkoušky rozhoduje zkušební 

komise hlasováním, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy 

 

7) Neprospěl-li student u absolutoria, musí opakovat tu část zkoušky, ze které neprospěl, aniž 

by mu bylo zadáváno nové téma absolventské práce; v tomto případě určí zkušební komise 

studentovi termín opakování absolutoria; opakovat absolutorium může student jen jednou 

 

8) Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola vysvědčení o absolutoriu, 

diplom absolventa vyšší školy s příslušným označením absolventa vyšší odborné školy; 

student, který úspěšně vykonal absolutorium, má právo užívat za svým jménem  

a příjmením označení absolventa VOŠ; označení absolventů VOŠ jsou příslušná 

jednotlivým oborům a jejich zkrácené podobě - absolvent oboru Cestovní ruch se označuje 

diplomovaný specialista v oboru Cestovní ruch, zkrácený titul je v podobě DiS, a to  

za jménem a příjmením 

 

9) Student může vykonat absolutorium nejpozději do 2 let od doby, kdy úspěšně ukončil 

poslední ročník studia, resp. poslední studijní období 

 

10) Klasifikace a hodnocení při absolutoriu 

       Klasifikace obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů  

a zkoušky z cizího jazyka se provádí při absolutoriu podle této stupnice: 

 

1 – výborně 

2 – velmi dobře 

3 – dobře 

4 – nevyhověl 

 

       Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace teoretické zkoušky 

z odborných předmětů, obhajoby absolventské práce a zkoušky z cizího jazyka; celkové 

hodnocení absolutoria, včetně hodnocení jeho jednotlivých částí, oznámí studentovi 

předseda zkušební komise ve dni, ve kterém student absolutorium vykonal. 

 

 

Stupnice celkového hodnocení 

 

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže obhajoba absolventské práce je klasifikována stupněm 

1 a student nemá v klasifikaci v ostatních částech absolutoria prospěch horší  

 než 2; průměrný prospěch při absolutoriu nesmí být horší než 1,5 

 

b) prospěl, jestliže průměr prospěchu studenta při absolutoriu je horší než 1,5  

a v klasifikaci všech částí absolutoria nemá stupeň prospěchu horší než 3 

 

c) neprospěl, jestliže student má v některé části absolutoria klasifikaci 4 – nevyhověl 
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11) Nedostaví-li se student k absolutoriu z vážných důvodů a uzná-li zkušební komise omluvu 

studenta, povolí odklad zkoušky a určí studentovi náhradní termín zkoušky 

 

12) Pokud se student bez omluvy nedostaví ke zkoušce nebo jeho omluva není komisí uznána, 

nepovolí zkušební komise odklad zkoušky a posuzuje studenta, jako by  

u absolutoria neprospěl; zkušební komise může tomuto studentovi povolit opakování 

absolutoria v náhradním termínu 

 

 

V Hradci Králové dne 31. srpna 2018        

 

 

 

      Dr. Eva Petřikovová 

                   ředitelka školy 
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Zkouška z cizího jazyka  

v rámci absolutoria ve školním roce 2018/2019 

 
 
1) Způsob ukončování studia, legislativní rámec, klasifikace a hodnocení při absolutoriu je    

    upraveno v „Ukončování vyššího odborného studia oboru Cestovní ruch“ 

 

2) Zkouška z cizího jazyka v rámci absolutoria je zkouškou komplexní, kdy při závěrečné    

klasifikaci se hodnotí znalosti studentů 

 

3) Struktura zkoušky z cizího jazyka v rámci absolutoria 

A. Odborná projektová práce: studenti si připraví prezentaci projektu na stanovené téma 

s použitím vlastních obrazových materiálů; tato část zkoušky trvá nejdéle 10 minut 

B. Odborná témata: student se vyjadřuje k tématu a prokazuje znalost základních pojmů 

a jevů z oblasti cestovního ruchu; témata se v rámci zkoušení losují; vyučující jazyků 

zpracovali 25 témat, která byla zpřístupněna studentům; tato část zkoušky trvá nejdéle 

10 minut 

C. Hodnocení: v první části zkoušky se hodnotí použití jazykových prostředků a odborné 

znalosti při prezentaci projektu; ve druhé části bude hodnoceno správné použití 

specializované slovní zásoby; v oblasti řečových dovedností je kladen důraz  

na plynulost ústního projevu bez komunikačních chyb a na schopnost pohotově reagovat 

 

Doporučuje se, aby součástí absolventské práce bylo stručné resumé v cizím jazyce. 

 

Organizace ústní zkoušky z cizího jazyka v rámci absolutoria 

 

1) Příprava na tuto zkoušku trvá 20 minut 

2) Vlastní zkouška trvá nejvýše 20 minut 

3) Témata (otázky) se v rámci zkoušení losují 

4) K části B vyučující cizích jazyků zpracovali 25 témat, která byla zpřístupněna studentům  

5) V oblasti jazykových prostředků se hodnotí osvojení odborné terminologie  

a mluvnických jevů typických pro odborný styl; v oblasti řečových dovedností je důraz 

kladen na plynulost ústního projevu v rámci odborných témat; student musí prokázat 

připravenost na komunikaci v podnikové praxi, jazykově zvládnout situace z oblasti 

cestovního ruchu, vyjádřit postoje a v rozhovoru pohotově reagovat  

na odborné úrovni 

 

 

V Hradci Králové dne 31. srpna 2018 

                                                                                    Dr. Eva Petřikovová 

                    ředitelka školy 
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Teoretická zkouška z odborných předmětů 

v rámci absolutoria ve školním roce 2018/2019 
 

 

1. Cílem této zkoušky je ověřit získané znalosti ze specializačních a nosných předmětů oboru 

cestovní ruch, prokázat logické myšlení, vzájemnou návaznost a propojenost těchto 

předmětů 

 

2. Teoretická zkouška z odborných předmětů proběhne jako integrace těchto předmětů: 

            

• zaměření samostatný pracovník cestovní kanceláře     

  b) odborné předměty:  teorie a technika CR  

ekonomika CR a práce CK 

marketing pro CR 

• zaměření průvodce cestovního ruchu     

  b) odborné předměty:  teorie a technika CR 

       ekonomika CR a práce CK 

metodika práce průvodce CR 

                                                            

3. Vyučující odborných předmětů vypracují 25 témat, která budou následně zpřístupněna 

studentům (prosinec 2018)  

 

4. Klasifikace teoretické zkoušky z odborných předmětů: zkoušející každého vylosovaného 

tématu z jednotlivého předmětu navrhne předsedovi zkušební komise dílčí známku; 

zkoušející předmětu teorie a technika CR navrhne výslednou známku předsedovi zkušební 

komise 

 

 

Organizace teoretické zkoušky z odborných předmětů v rámci absolutoria 

 

1) Příprava na tuto zkoušku trvá 20 minut 

2) Vlastní zkouška trvá nejvýše 20 minut 

3) Témata v rámci zkoušení se losují 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 31. srpna 2018                                                 

 

Dr. Eva Petřikovová 

                                                                                                                              ředitelka školy 
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Absolventská práce, její vypracování a obhajoba 

v rámci absolutoria ve školním roce 2018/2019 
 

 

Struktura, postup vypracování, úpravy, obhajoby a hodnocení absolventské práce jsou obsahem 

metodiky vypracování absolventské práce. 

 

Organizační pokyny            Termín 

 

1) výběr ze široce formulovaných témat, které lze a je i vhodné dále  

      specifikovat (student řeší dílčí problematiku); vyučující specializačních 

      předmětů působí jako konzultanti při výběru témat absolventských              

      prací, a to v rozsahu svého vyučovacího předmětu    27. září 2018 

 

2) každý student si závazně zvolí téma absolventské práce;  

téma by mělo v případě denního studia korespondovat s představami 

a záměry organizace, kde student vykoná svoji závěrečnou praxi;            

v případě změny tématu po tomto termínu je nutné požádat o odklad 

      absolutoria                  31. října 2018 

 

3) ředitelka školy jmenuje vedoucí absolventské práce z řad učitelů školy; 

      zvolené téma a jeho příbuznost příslušné specializační disciplíně je  

      rozhodující při volbě vedoucího absolventské práce  

 

4) student se účastní vypsaných konzultačních hodin u svého vedoucího               

absolventské práce (povinné konzultace)                            1. října 2018 - 12. dubna 2019 

 

5) absolventskou práci v rozpracované podobě odevzdá student svému  

      vedoucímu absolventské práce k průběžné kontrole takto: 

- úvod a použité metody                do 19. prosince 2018 

- analytickou a návrhovou část včetně závěru                 do 8. března 2019 

 

6) absolventskou práci v konečné podobě zpracovanou v souladu  

se zvoleným tématem a metodikou vypracování  

odevzdá student na sekretariát školy      

ve dvojím knižním vyhotovení a na CD (pdf, word)   do 18. dubna 2019 

 

7) oponent a vedoucí absolventské práce vypracují hodnocení 

absolventské práce dle metodiky vypracování absolventské práce  

a zpřístupní do uvedeného termínu škole    do 10. května 2019 
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Obhajoba absolventské práce 

 

1) Příprava na obhajobu absolventské práce v den obhajoby absolventské práce trvá 20 minut 

 

2) Vlastní obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut a zahrnuje: 

a. pohovoření studenta o obsahu, jednotlivých částech, metodách a postupech 

absolventské práce objasnění cíle práce 

b. vyjádření oponenta, zadání doplňujících otázek a jejich zodpovězení 

c. vyjádření vedoucího absolventské práce, doplňující otázky 

 

3) Klasifikaci navrhuje vedoucí absolventské práce předsedovi zkušební komise na základě  

      oponentního posudku a průběhu obhajoby absolventské práce 

 

4) V případě klasifikace stupněm 4 – nevyhověl z obhajoby absolventské práce, opakuje 

student obhajobu původní absolventské práce, aniž by mu bylo zadáváno nové téma 

absolventské práce; vedoucí absolventské práce pouze studentovi určí způsob dopracování, 

resp. zkvalitnění absolventské práce 

 

 

 

V Hradci Králové 31. srpna 2018                                                        

 

Dr. Eva Petřikovová 

                                                                                                                            ředitelka školy 
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Metodika vypracování absolventské práce  

ve školním roce 2018/2019 
 
1. Účel metodiky 

Účelem metodiky vypracování absolventské práce je podat základní informace studentům, 

vedoucím absolventských prací a oponentům o způsobu, struktuře, úpravě, postupu 

vypracování, hodnocení a obhajobě absolventské práce. Specifické informace vztahující se 

k vypracování absolventské práce jsou součástí dokumentu „Úprava odborné absolventské 

práce“. 

 

2. Pojetí absolventské práce 

Absolventská práce a její obhajoba je dílčí součástí absolutoria a budoucího profilu 

absolventa. Absolventskou práci zpracovává student VOŠ v závěru svého studia  

na vybrané téma. Témata každoročně schvaluje a zpřístupňuje ředitelka školy a student si 

zvolí téma vždy nejpozději 6 měsíců před konáním absolutoria. Na vypracování práce 

dohlíží vedoucí absolventské práce a oponent. 

 

Vedoucí absolventské práce je přiřazen studentovi vždy na začátku posledního studijního 

období a je jím vyučující školy. Zvolené téma a jeho příbuznost příslušné odborné disciplíně 

je rozhodující při volbě vedoucího absolventské práce (např. historické téma – vedoucím 

absolventské práce je učitel historie pro cestovní ruch). Vedoucí absolventské práce 

průběžně kontroluje stav a kvalitu práce, poskytuje odborné rady a konzultace, průběžně 

kontroluje stav ve vypracování absolventské práce v rozsahu minimálně dvě konzultace za 

jednotlivé období. Termín těchto konzultací určí vedoucí absolventské práce, student je 

povinen účastnit se těchto povinných konzultací, které budou probíhat v závěrečném 

studijním období i v době závěrečné odborné praxe. 

 

Oponent je zpravidla odborník z praxe (nesmí jím však být vyučující jak interní, tak 

externí, či jiný zaměstnanec školy), jehož pracovní náplň resp. odbor podnikatelské činnosti 

apod., koresponduje s tématem absolventské práce žáka. Oponentem je zpravidla pracovník 

organizace, kde student koná závěrečnou praxi a který dohlíží na průběh této praxe, jehož 

vzdělání a pracovní zařazení odpovídá náročnosti a hloubce zpracovaného tématu 

absolventské práce. Oponentem je odborník, který splňuje tyto podmínky: vysokoškolské 

vzdělání (výjimku schvaluje ředitel) a dlouhodobá praxe v oboru, který odpovídá tématu 

absolventské práce. Stručnou vizitku (základní údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé 

bydliště, tel. kontakt, vzdělání – název školy a studijní obor, zaměstnání – adresa 

zaměstnavatele, funkce v zaměstnání) zpřístupní oponent škole do termínu určeného 

ředitelem školy. 

 

3. Odevzdání absolventské práce 

Student odevzdá absolventskou práci v konečné úpravě (dodržení níže uvedených zásad 

úpravy, struktury, logického uspořádání) na sekretariát školy nejpozději do 18. dubna 

2019. Absolventská práce a její části nebudou postrádat vhodnou vazbu a při zpracování 

student využije PC. 

Vedoucí absolventské práce a oponent vypracují písemné hodnocení absolventské práce  
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a odevzdají je řediteli školy (dle zásad uvedených níže), nejpozději 3 týdny před konáním 

absolutoria. 

 

4. Hodnocení vedoucího absolventské práce, oponentní posudek 

Vedoucí absolventské práce a oponent zpracují hodnocení absolventské práce dle 

uvedeného schématu (viz. příloha). Termín zpracování a odevzdání – do 10. května 2019. 

 

 

 

V Hradci Králové 31. srpna 2018 

 

 

        Dr. Eva Petřikovová 

                    ředitelka školy 
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POSUDEK VEDOUCÍHO ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

Název absolventské práce: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Autor práce:  _______________________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení vedoucího:  _________________________________________________ 

 
 

Práce je hodnocena v rámci jednotlivých kritérií počtem bodů dle hodnotící stupnice.  

 

Hodnotící stupnice dílčích kritérií: 

Popis hodnocení Počet bodů 

VÝBORNÝ: splněno vyčerpávajícím způsobem, téměř bez chyb max. 10 

VELMI DOBRÝ: splněno na velmi dobré úrovni, ale s malými chybami max. 8 

DOBRÝ: splněno na slušné úrovni, ovšem s výraznějšími chybami max. 6 

DOSTATEČNÝ: splněno, ale objevují se zásadní nedostatky max. 4 

NEDOSTATEČNÝ: nesplněno ani v minimální úrovni, zcela vynecháno max. 2 
 

 

 

Jednotlivá kritéria hodnocení Počet bodů 

1. Cíl práce  

(vymezení cíle, jeho adekvátnost k tématu práce, splnění cíle) 
 

2. Práce s literaturou a zdroji včetně citací a odkazů  

(rozsah použité literatury a zdrojů, formální správnost citací, případně vlastní 

kritický pohled studenta na zdroje) 

 

3. Logická stavba práce  

(struktura práce, návaznost textu, vyváženost jednotlivých částí) 
 

4. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu  

(rozsah analýzy, dokladování předkládaných faktů, práce s hypotézami) 
 

5. Formální zpracování práce, její jazyková a stylistická úroveň  

(úprava a dodržení náležitostí práce, zpracování grafů a tabulek, úroveň 

použité slovní zásoby, otázka gramatických a stylistických chyb)  

 

6. Originalita, náročnost, přínos pro praxi/obor  

(originalita výběru tématu, vlastní tvůrčí přínos studenta, náročnost 

na zpracování tématu, přínos pro praxi/obor) 

 

7. Konzultace studenta s vedoucím práce, úroveň spolupráce 

(pravidelnost konzultací, plnění dílčích úkolů, zapracování připomínek 

vedoucího práce) 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

(celkové hodnocení je součtem bodů hodnocení dílčích kritérií, 

student může získat 0–70 bodů) 
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Stupnice celkového hodnocení: 

Počet bodů Slovní hodnocení 

70–61 bodů VÝBORNĚ: vynikající práce po obsahové i formální stránce 

60–51 bodů VELMI DOBŘE: velmi dobrá práce s malými chybami 

50–41 bodů DOBŘE: dobrá práce, ovšem se zřetelnými chybami 

40–0 bodů NEVYHOVĚL: nepřijatelná práce, zásadní chyby 

 

Připomínky, případné doplňující otázky:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená výsledná známka:  

 

 

V Hradci Králové dne ____________________                  

 

 

 

___________________________      

                        podpis vedoucího práce 
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POSUDEK OPONENTA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

Název absolventské práce: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Autor práce:  _______________________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení oponenta:  __________________________________________________ 

 

 

Práce je hodnocena v rámci jednotlivých kritérií počtem bodů dle hodnotící stupnice. 

Ve slovním vyjádření oponent ozřejmí a vysvětlí důvody hodnocení. 

 

Hodnotící stupnice dílčích kritérií: 

Popis hodnocení Počet bodů 

VÝBORNÝ: splněno vyčerpávajícím způsobem, téměř bez chyb max. 10 

VELMI DOBRÝ: splněno na velmi dobré úrovni, ale s malými chybami max. 8 

DOBRÝ: splněno na slušné úrovni, ovšem s výraznějšími chybami max. 6 

DOSTATEČNÝ: splněno, ale objevují se zásadní nedostatky max. 4 

NEDOSTATEČNÝ: nesplněno ani v minimální úrovni, zcela vynecháno max. 2 

 

Jednotlivá kritéria hodnocení Počet bodů 

1. Cíl práce  

(vymezení cíle, jeho adekvátnost k tématu práce, splnění cíle) 
 

2. Práce s literaturou a zdroji včetně citací a odkazů  

(rozsah použité literatury a zdrojů, formální správnost citací, případně vlastní 

kritický pohled studenta na zdroje) 

 

3. Logická stavba práce  

(struktura práce, návaznost textu, vyváženost jednotlivých částí) 
 

4. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu  

(rozsah analýzy, dokladování předkládaných faktů, práce s hypotézami) 
 

5. Formální zpracování práce, její jazyková a stylistická úroveň  

(úprava a dodržení náležitostí práce, zpracování grafů a tabulek, úroveň 

použité slovní zásoby, otázka gramatických a stylistických chyb)  

 

6. Originalita, náročnost, přínos pro praxi/obor  

(originalita výběru tématu, vlastní tvůrčí přínos studenta, náročnost 

na zpracování tématu, přínos pro praxi/obor) 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

(celkové hodnocení je součtem bodů hodnocení dílčích kritérií, 

student může získat 0–60 bodů) 
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Vyjádření oponenta: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Stupnice celkového hodnocení: 

Počet bodů Slovní hodnocení 

60–52 bodů VÝBORNĚ: vynikající práce po obsahové i formální stránce 

51–44 bodů VELMI DOBŘE: velmi dobrá práce s malými chybami 

43–35 bodů DOBŘE: dobrá práce, ovšem se zřetelnými chybami 

34–0 bodů NEVYHOVĚL: nepřijatelná práce, zásadní chyby 

 

 

Navržené otázky k obhajobě:  

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

 

 

Navržená výsledná známka:  

 

V Hradci Králové dne ____________________                  

 

 

 

___________________________      

                        podpis oponenta 


