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Úvod 

Tato metodická příručka slouží jako zdroj informací pro psaní závěrečné kvalifikační práce 

studentů AHOL – Vyšší odborné školy. Obsah tohoto dokumentu zahrnuje nejen informace 

formálního charakteru, ale odkazuje na další důležité zdroje, se kterými by měl autor absolventské 

práce pracovat. Dokument neslouží jako šablona (není formátován podle níže uvedených 

formálních pravidel pro úpravu absolventských prací). 

 

Absolventská práce je odborná kvalifikační práce, její vypracování a úspěšná obhajoba  

u absolutoria je pro studenty AHOL – Vyšší odborné školy podmínkou pro ukončení studia  

a získání titulu DiS., diplomovaný specialista. Práce obsahuje vždy část teoretickou a praktickou 

(aplikační). 

 

Absolventská práce (dále také AP) je odevzdávána ve dvou výtiscích, které jsou knihařsky svázané 

pevnou vazbou, k rukám vedoucí studijního oddělení v předem určeném termínu. Elektronická 

forma AP je odevzdávána k rukám vedoucí studijního oddělení ve formátu *.PDF osobně nebo 

elektronickou poštou. Prosíme o dodržování termínu odevzdávání AP. Dodržení termínu 

prokazuje studentovu schopnost a dovednost pracovat s časem a předepsanými termíny. 

Odevzdání práce včas zaručuje bezproblémový průběh procesu hodnocení AP (vypracování 

posudků AP). 

 

Psaní AP vyžaduje pečlivou přípravu, studium řešené problematiky, shromažďování relevantních 

zdrojů, seznámení se s níže uvedenými normami a v neposlední řadě také dokonalou dovednost  

v textovém editoru a dalších uživatelských programech, zaměřených na grafiku, tvorbu tabulek  

a grafů apod. Podpůrnými normami a pravidly jsou:  

 

a) Citační norma ČSN ISO 690. 

b) ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. 

c) Pravidla českého pravopisu (Ústav pro jazyk český – Akademie věd ČR)1. 

d) Typografická pravidla. 

 

Vedoucí vaší AP práce je odborným garantem a poradcem. Proto je žádoucí, abyste před 

samotným začátkem psaní AP prokonzultovali své téma, ujasnili si zaměření, zvolili vhodný cíl, 

domluvili způsob komunikace atp. Nezapomeňte, že nedostatečná komunikace studenta 

s  vedoucím práce se projeví na nevyhovující kvalitě práce a z toho pramenících problémů  

a negativní hodnocení v rámci hodnocení vedoucího práce. Je důležité, aby si student uvědomil, 

že na psaní práce má minimálně šest měsíců a je důležité, aby svou práci psal průběžně, reagoval 

na připomínky a doporučení vedoucího práce. Nelze očekávat, že práce, která vzniká „narychlo“, 

bude prací vyhovující. Tyto práce vykazují často shodné znaky plagiátu, kompilátu, práce jsou 

ocitovány nevhodnými a nerelevantními zdroji, převážně odkazy na informačně nehodnotné 

odkazy na Internetu. 

 

Kvalifikační absolventské práce v AHOL – Vyšší odborné škole nejsou pracemi výzkumnými, ani 

pracemi popisnými. Charakter AP studenta vyšší odborné školy nepočítá s vědeckým výzkumem 

(stanovením hypotéz, výzkumných otázek) a to hlavně z důvodu nedostatečné časové dotace, 

nemožnosti zajištění adekvátních výběrových souborů (respondentů), neznalosti hlubšího 

matematicko-statistického aparátu pro vyhodnocování hypotéz atd. Naopak popisná práce 

(popisující nějaký děj, proces) není dostatečným prokázáním znalostí a dovedností studenta 

terciárního stupně vzdělávání.  

                                                      
1 Elektronická verze zde: Internetová jazyková příručka (cas.cz) 

https://prirucka.ujc.cas.cz/
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1 Formální náležitosti absolventské práce 

Absolventská práce je hodnocena jak po stránce obsahové, tak i formální. Z hlediska formálního existuje 

celá řada podstatných náležitostí, které je nutné dodržovat. 

1.1 Rozsah absolventské práce 

Absolventská práce má předepsaný rozsah 30 – 40 stran. Do tohoto rozsahu nejsou započteny 

přílohy práce. Je ustáleným pravidlem (tzv. dobrá praxe), že většina obrázků, grafů a tabulek je 

umisťována přímo do textu práce. Přílohy slouží pro obsah (objekty), které jsou svým rozsahem 

nepoužitelné v textu práce (např. rozsáhlé výstupy statistických programů, velká schémata atd.). 

Jak se tedy počet stran (předepsaný rozsah práce) počítá? První číslovanou stranou (zápatí vpravo 

dole) je kapitola Úvod (obvykle začíná číslicí 7 nebo 8). Poslední číslo strany kapitoly Závěr, 

určuje požadovaný rozsah stran celé práce. Číslovat je nutno i strany následující po kapitole  

Závěr. Některé školy terciárního stupně považují rozsah práce za klíčový, neboť tím student 

prokazuje schopnost pracovat s textem. Jakýkoli přesah (méně stran, nebo více stran) je považován 

za důvod ke sníženému hodnocení práce. Dodržujte předepsaný rozsah počtu stran. Absolventská 

práce má svá formální rozvržení, která musí být dodržována 

1.2 Psaní práce v MS Word 

Text práce vzniká v textovém editoru MS Word. Není dáno ani určeno, že nemůže být napsán 

v jiném textovém editoru. Zde, prosíme, dobře zvažte, zda volba jiného textového editoru 

nezpůsobí nekompatibilitu u vašeho vedoucího práce, který používá právě MS Word. 

Nekompatibilita způsobuje např. nefunkčnost úprav v AP, absenci některých funkcí a celkové 

formátování práce. Textový editor MS Word je nejrozšířenějším textovým editorem na světě (až 

95 % všech uživatelů) a je tak velice pravděpodobné, že právě vaše budoucí pracoviště tento editor 

používá. MS Word je také oficiálně zařazen do výuky modulů IT. Na základě těchto informací 

nedoporučujeme jiný textový editor než MS Word. 

1.3 Používání fontů (písma) 

Moderní práce využívají především písma patková (Times New Roman), ale také písma 

bezpatková (Arial, Calibri). Použití těchto fontů je bezproblémové, nicméně u bezpatkových písem 

dochází k horší čitelnosti souvislého textu. Je tedy na samotném studentovi, který typ fontu zvolí. 

Rozhodně se vyhýbejte exotickým druhům fontů (Comic Sans MS, Freestyle Script apod.). 

 

Velikost písma: 

 

Times New Roman 12 bodů 

Calibri   12 bodů 

Arial   12 bodů 

 

Obecně lze doporučit font (písmo) Times New Roman. Písma Calibri a Arial se hodí pro technicky 

zaměřené texty. Barva fontu je vždy černá. Zvolený font používejte v celém rozsahu AP. 

1.4 Řádkování textu 

Řádkování textu je 22 bodů. Toto řádkování nastavujeme na kartě Domů – Odstavec – Mezery – 

Řádkování – Přesně – Výška 22. Text je zarovnán na levý a pravý okraj. Levý okraj je z důvodu 

vazby nastaven na 3,5 cm, pravý okraj stránky na hodnotu 2,5 cm. Vrchní i spodní okraj 2,5 cm. 
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1.5 Velikost nadpisů 

Nadpisy a podnadpisy slouží k přehlednějšímu členění textu. Dobrá praxe říká, že členění nadpisů 

by se mělo realizovat pouze do třetí úrovně (1.1.1). Praxe také ale ukazuje, že i toto „hloubkové“ 

členění je mnohdy zbytečné a svádí studenta vytvářet podkapitoly, které paradoxně znesnadňují 

orientaci v samotném textu, a způsobuje doslova studentovu dezorientaci v logice psaní. Taková 

práce je pak plná kapitol a podkapitol. Vyhněte se tomu. 

 

Velikosti nadpisů: 

 

a) Hlavní nadpisy první úrovně + nadpisy nečíslované (Obsah, Úvod atd.) 16 bodů 

b) Podnadpisy (1.1)        14 bodů 

c) Podnadpisy (1.1.1)        14 bodů 

 

Nadpisy všech úrovní jsou zarovnány na levý okraj. Za číslem v nadpisu se tečka nepíše: 

 

Př. 

Teoretická část (B, 16, tato kapitola není číslovaná) 

1  Historie výpočetní techniky (B, 16) 
text 

1.1 První řada mikroprocesorů (B, 14) 
text 

Praktická část (B, 16, tato kapitola není číslovaná) 

Je nepřijatelné, aby se pod nadpisem (názvem kapitoly) objevil přímo další nadpis (další kapitola). 

Pod každým nadpisem se vždy musí objevit text, vztahující se k uvedenému nadpisu (názvu 

kapitoly). Výjimku tvoří nadpisy Teoretická část a Praktická část. Kapitoly Obsah, Úvod, Závěr, 

Teoretická část, Praktická část, Seznam příloh, Seznam použité literatury, Seznam použitých 

online zdrojů, Seznam použitých zkratek, Seznam obrázků, tabulek a grafů jsou nadpisy, ale bez 

uvedení čísla. Řazení jednotlivých kapitol viz dále. 

1.6 Odstavce     

V minulosti se odstavce rozlišovali odsazením prvního řádku. Moderní odstavce jsou zarovnány 

na pravý a levý okraj (tzv. do bloku, bez odsazení). Mezi odstavci je prázdný řádek. Studenti 

mnohdy mívají pocit, že text by měl být členěn v rámci kapitoly do mnoha odstavců a tak vzniká 

nehomogenní text. Nebojte se uceleného lineárního textu. Mnoho odstavců v rámci kapitoly 

nevypadá vůbec dobře, „nutí“ autora psát povrchně a atomizovaně. 

 

V rámci formální úpravy je nutno také dbát na optické mezery mezi koncem odstavce – nadpisem 

a dalším odstavcem (viz další strana): 

 

 
 

 

 

 

Často se v AP vyskytuje půl strany nepopsané textem. Studenti často argumentují, že se jim 

tam nevleze obrázek, graf, atd. Vyhněte se prosím těmto prázdným prolukám ve vaší práci. 
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Obrázek 1: Ukázka formální úpravy odstavců, okrajů a mezer mezi nadpisy v rámci AP. 

Uvedený text je fiktivní. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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1.7 Zvýrazňování v textu práce 

Někdy nastává potřeba zvýraznit v textu práce určité pasáže, slovo, větu. Nepoužívejte  

pro zvýrazňování těchto celků podtrhávání. Dobrá praxe říká, že podtrhávání je určeno pro 

hypertextové odkazy. Chcete-li v textu zvýrazňovat, volte ztučnění nebo kurzívu. Vždy si vyberte 

pouze jednu metodu a tu aplikujte na celou práci. Nikdy metody zvýrazňování nekombinujte! 

1.8 Gramatika, stylistika, typografie 

Závěrečná práce je vaší vizitkou. Text práce musí splňovat kritéria gramatická, stylistická  

a typografická. Zatímco gramatika vypovídá o kultivovanosti studenta a jeho umění práce 

s gramatickými pravidly a rodným jazykem, náležitosti typografické ukazují na schopnost práce 

s celky (např. psaní adres, jmen, titulů, nerozdělitelných vazeb atd.), stylistika ukazuje na vaši 

schopnost slohové výstavby jazykového projevu. Zapamatujte si: Úvod vaší práce je možno psát 

v 1. os. jednotného čísla (já), taktéž Závěr je možno psát v 1. os. jednotného čísla (já, zjistil jsem, 

dovozuji, domnívám se, navrhuji). Otázka zní, jakým stylistickým stylem psát část teoretickou a 

praktickou. Dobrou praxí je využít tzv. autorský neurčitek. Jedná se o vyjadřování neosobní. 

Absolventská práce by měla být psána odborný stylem, bez emocí. V odborné části práce se ne 

úplně dobře vyjímá autorovo emoční vyjadřování, v teoretických pasážích vypadá lépe neurčitek, 

než věta typu „…já si myslím, že by to mělo být jinak“ Právě v teorii se často využívají autorovy 

vstupy tímto způsobem: 

Tabulka 1: Stylistika psaní v teoretické a praktické části AP 

Vhodná forma Nevhodná forma 

„…autor práce se domnívá, že…“ „Já se domnívám.“ 

„…v této kapitole je uvedeno, že…“ „V této kapitole jsem napsal“. 

„…byl vypracován seznam…“ „…vypracoval jsem seznam…“ 

„…děti v mateřských školách…“ „…dětičky ve školkách…“ 

„…křivka se posunuje směrem doprava…“ „…křivečka se mi posunula malinko doprava“ 

Zdroj: vlastní zpracování 

U studentů, kteří se necítí úplně komfortně v oblasti gramatiky a stylistiky, se doporučuje, aby 

celou práci nechali přečíst gramaticky znalejšímu člověkovi. Není ostudou opravovat chyby, je 

ostudou odevzdat práci, která je plná gramatických chyb a špatně postavených vět, které nedávají 

smysl. V oblasti typografie mohou pomoci volně přístupné zdroje, které ujasní autorovi psaní 

specifických slovních a větných částí2. Nezapomeňte, že i tyto formální náležitosti jsou součástí 

hodnocení vaší práce. 

1.9 Automatické funkcionality textového editoru 

Při psaní práce je důležité, abyste uměli využívat automatické funkce editoru MS Word. Mezi 

nejzákladnější dovednosti patří práce s poznámkami pod čarou (nutné pro citování), dále funkce 

pro automatické generování obsahu (nikdy nedělejte obsah ručně, vždy automatickou funkcí)  

a s tím související práce se styly nadpisů, styly popisů obrázků, tabulek a grafů. Studenty také trápí 

číslování stránek a vkládání obrázků a tabulek. Výše v textu najdete předpis formátování práce, 

které je vhodné nastavit před samotným začátkem psaní (okraje, v rámci stylů také velikosti 

nadpisů, definování úrovňových nadpisů atd.). Absence těchto dovedností významným způsobem 

ztěžuje psaní a finální úpravy absolventské práce. 
                                                      
2 NaPočítači.cz (napocitaci.cz) 

https://www.napocitaci.cz/
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1.10 Pár praktických poznámek 

 Prosíme pozor, vedoucí práce nemá primárně za povinnost vás tyto dovednosti při obsluze 

textového editoru doučovat a ani opravovat případné nedostatky tohoto charakteru ve vaší 

práci. Odpovědnost za formální a obsahové záležitosti práce jsou vždy v gesci studenta. 

Student dožadující se formálních zásahů svého vedoucího, ukazuje, že neovládá základní 

operace v textovém editoru. Na sociální síti www.youtube.com je množství návodů, které 

lze využít, pokud budete potřebovat pomoc např. s číslováním stránek, vkládání 

(generování) obsahu atd. 

 Na začátku spolupráce si s vedoucím práce dohodněte způsob a frekvenci komunikace. 

Stává se, že student doslova „bombarduje“ vedoucího práce svými dotazy, dožaduje  

se okamžité odpovědi, popř. konzultace. Uvědomte si, že váš vedoucí plní i jiné povinnosti 

a není povinen okamžitě reagovat na vaše výzvy. Proto je vhodné a žádoucí, abyste si 

domluvili konkrétní plán konzultací (konkrétní datum, konzultace prezenční nebo 

distanční, komunikace elektronická atd.). Domluvená pravidla dodržujte. Pomoci může 

sumární tabulka (viz příloha č. 5). 

 

 V průběhu psaní AP mějte vždy na paměti cíl/e práce. Nekorespondující závěry s cílem 

uvedeným v úvodní kapitole vždy bijí do očí a jsou důvodem k negativnímu hodnocení 

práce a případnému neobhájení absolventské práce u absolutoria. 

 

 Dodržujte termíny. Mezi nejdůležitější patří: odevzdání zkonzultovaného a schváleného 

zadání AP, odevzdání vyplněné přihlášky k absolutoriu, domluvené termíny konzultací a 

nakonec samotné odevzdání práce  na studijním oddělení v termínu určeném AHOL – 

Vyšší odbornou školou. Zkušenost praví: neodkládejte psaní AP na poslední chvíli. Věřte, 

dva měsíce na vypracování práce jsou opravdu málo. Čím déle budete psaní své AP 

oddalovat, tím více bude problémů s jejím dokončením. 

 

 Důvod, proč mají studenti problém s teoretickou částí své práce je, že nemají dostatečně 

„načtenou“ problematiku, kterou řeší ve své AP. Potom vznikají tzv. kompiláty, což jsou 

vkládané části odborných textů, které nedávají smysl v celém kontextu. Vězte, tento druh 

psaní nezachrání ani dobrá citace. 

 

 V praktické části studenti často inklinují k popisu. Praktická část není popis, praktická část 

řeší konkrétní záležitosti (vybranou metodou), které jsou stanoveny v úvodu práce – cíle 

absolventské práce. 

 

 V případě, že z vašich závěrů vyplynou nějaká doporučení, přemýšlejte, zda jsou v praxi 

realizovatelná a uplatnitelná, zda nejsou v rozporu např. s legislativou, dobrými mravy, 

technickými a technologickými možnostmi, ekonomickými možnostmi atd. 

 

 V praxi se setkáváme i s tím, že student argumentuje u absolutorní komise svou 

nedostatečně odbornou práci tvrzením: „…ale mě vedoucí práce nekontaktoval“. 

Uvědomte si, vedoucí práce nemá za povinnost vám telefonovat ani psát. Autorem práce 

je student a měl by aktivně „vyhledávat“ metodickou a odbornou pomoc svého vedoucího, 

ne naopak.  

http://www.youtube.com/
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2 Řazení stran v absolventské práci 

V následující kapitole ukážeme, jak vypadá řazení jednotlivých stran absolventské práce. 

Jednotlivé části na sebe navazují a jejich skladba v AP je závazná: 

 

1) Přední deska (vazba) s názvem školy, s vyznačením „Absolventská práce“, rokem odevzdání 

práce a jménem studenta (příloha č. 1). Tyto „desky“ vám vyrobí v provozovně knihtisku  

a vazeb. Počítejte s tím, že vazba práce trvá 24 – 48 hodin. V provozovně musí vazbu vyrobit 

a práci následně svázat. Někdy umožní studentovi donést práci vytištěnou, někdy trvají 

v provozovně na tom, že tisk provedou sami. Některé provozovny akceptují studentské karty 

ISIC. 

 

Barva vazby (desky) je na výběru studenta. Dobrá praxe říká, že se vždy volí tmavá barva 

(modrá, černá) se stříbrným popř. zlatým potiskem. Držte se tohoto doporučení. Fialové, 

zelené nebo růžové desky AP opravdu nevypadají reprezentativně. 
 

2) První list je prázdný. 

 

3) Titulní list absolventské práce obsahuje název školy, úplný název práce v českém jazyce, 

jméno studenta, jméno vedoucího absolventské práce, rok odevzdání práce (příloha č. 2). 

 

4) Zadání absolventské práce – do jednoho výtisku absolventské práce se váže originál,  

do druhého kopie zadání – obě zadání jsou orazítkována kulatým úředním razítkem  

a podepsána ředitelem školy (příloha č. 3). Zadání AP se vkládá před samotným svázáním 

práce. Zadání AP (schválené vedoucím AP) je vždy nutno zaslat na studijní oddělení. Poté 

bude podepsáno a orazítkováno ředitelem školy. Po podepsání a orazítkování si zadání  

AP student vyzvedne na studijním oddělení. Naskenované zadání AP vloží student také do 

elektronické podoby AP, kterou je potřeba zaslat elektronicky v určeném termínu na studijní 

oddělení. Zároveň s elektronickou formou se odevzdávají na studijní oddělení dva výtisky AP. 

Jeden výtisk bude po úspěšném absolutoriu studentovi vrácen.   

 

5) Čestné prohlášení o samostatném zpracování absolventské práce studentem, jímž  

se student hlásí k autorství své absolventské práce. Prohlášení je povinné a musí být 

podepsáno vlastnoručním podpisem studenta (celé jméno a příjmení, ne parafa), modrou 

barvou, s datem odevzdání absolventské práce (příloha č. 4). Text prohlášení je obvykle 

předepsán a umísťuje se v dolní části stránky: 

Čestné prohlášení: (font velikost 12 bodů, tučně) 

 

Prohlašuji, že jsem svoji absolventskou práci vypracoval/a samostatně a uvedl/a jsem veškeré 

zdroje, které jsem použil/a při jejím zpracování. 

 

20. dubna 2021      Podpis autora 

 

6) Poděkování je nepovinnou, přesto slušnou součástí práce. Student děkuje vedoucímu práce, 

popř. dalším konzultantům. Prosíme, neděkujte rodině, zaměstnavateli apod. Široký rozsah 

děkování rodinným příslušníků, babičkám, tetám, sourozencům, nebo rodičům v AP je 

úsměvný a do odborné kvalifikační práce nepatří. Student najde mnoho jiných příležitostí, jak 

poděkovat rodině za podporu při studiu. Pokud se student pro poděkování rozhodne, uvádí 

vždy jména a příjmení, případně včetně všech akademických titulů. I zde platí zásada  

tzv. nerozdělitelných vazeb, tzn., že nelze rozdělit na dva řádky jméno a příjmení. 
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Př. 

Rád(a) bych touto cestou vyjádřil(a) poděkování <jméno vedoucího absolventské práce> za 

jeho cenné rady, doporučení a trpělivost při vedení mé absolventské práce. Taktéž bych 

chtěl(a) poděkovat <jméno konzultanta> za vstřícnost, ochotu a pomoc při získání potřebných 

informací a podkladů. 

Tímto bych rád(a) poděkoval(a) vedoucí mé absolventské práce <jméno vedoucí absolventské 

práce> za všestrannou pomoc, množství cenných a inspirativních rad, podnětů, doporučení, 

připomínek a zároveň za velkou trpělivost s obdivuhodnou ochotou při konzultacích 

poskytnutých ke zpracování této práce. 

Děkuji vedoucímu absolventské práce <jméno vedoucího absolventské práce> za podnětné 

rady, metodickou a odbornou pomoc při zpracování mé práce. 

7) Obsah je seznam všech číslovaných kapitol a podkapitol včetně odkazů na čísla stran.  

Do obsahu se nezahrnují výše uvedené části absolventské práce – zadání absolventské práce, 

čestné prohlášení a poděkování. Obsah musí být upraven do přehledné podoby (vždy generován 

automatickou funkcí v textovém editoru MS Word). Obsah se nikdy nepíše ručně, vždy 

využívejte automatické generování. Samotný název kapitoly Obsah je nečíslovaný. Funkce 

generování obsahu v textovém editoru MS Word není složitá. Najdete ji v MS Word  

na záložce Reference. Podmínkou úspěšného generování obsahu je správné nastavení 

jednotlivých nadpisů (styly nadpisů). 

8) Úvod (+ stanovení cíle práce) je první očíslovanou stranou (číslo stránky vpravo dole) 

absolventské práce. Předchozí listy se nečíslují, ale započítávají. Proto se zde objeví byť první 

číslo stránky, ale počínající číslicí 7 nebo 8. Je to dáno např. tím, že v některé AP je Obsah  

na dvou stránkách, někde jen na jedné, někdo využije možnost poděkování, někdo ne. 

Úvod seznamuje čtenáře se strukturou práce, zdůvodněním významu zvoleného tématu, 

důvodem výběru tématu atd. Student zde může uvádět i svou kompetenci a zkušenost  

„…o toto téma se zajímám dlouhodobě“ a jasnou definici vytyčení cíle/cílů práce. Rozsah 

úvodu práce je stanoven, podobně jako závěr práce, na jednu až dvě strany. Někdy je student 

„svazován“ myšlenkou formalizmu a snaží se vymýšlet dvě stránky úvodu jen proto, že je to 

„v příručce“. Není tomu tak. Kvalitní úvod a závěr je na rozhodnutí a umu studenta, když 

student vyhodnotí, že v úvodu napsal vše, co chtěl sdělit, včetně stanovení cíle práce, může 

stačit i jedna kvalitně napsaná stránka. 

Cíl práce představuje bod, do kterého se autor chce dostat (např. cílem je stanovit, zjistit, určit, 

zhodnotit, definovat, vymezit, navrhnout). Cíl práce se vyjadřuje slovesem v infinitivu. 

Definování cíle práce mnohdy způsobuje studentům potíže. Při definování cíle, prosíme 

nezapomeňte, že vaše práce není a nebude popisná, tzn. že např. cíl práce „popsat denní režim 

v mateřské škole“ nebo „popis pracovní činnosti personálního manažera“ je nepřijatelný.  

Ve vaší práci by se měl objevit pouze jeden nosný cíl. Není nutno řešit další vedlejší cíle. 

Nezapomeňte, že čím více definovaných cílů, tím větší problémy. Studenti se pak v kontinuitě 

práce „ztrácejí“, nastávají problémy s logickou strukturou práce, více cílů generuje také různé 

postupy a metody jejich dosažení atd. 

Pozor, cíle by měly být vždy realizovatelné v praxi. Doporučujeme, abyste při definování cíle 

brali v potaz aspekty finanční, ekonomické, časové, legislativní apod.  

 



10 

 

Pár tezí k cílům práce: 

 Vždy musíte cíl/e práce ve své práci splnit. 

 Pokud máte cílů více, zformulujte jeden hlavní, nejdůležitější. Ostatní by měly být 

buď vedlejší (tedy doplňkové), nebo dílčí, tedy takové, pomocí nichž dojdete k tomu 

hlavnímu (nedoporučujeme více cílů). 

 Cíle by měly popisovat, k jakým závěrům chcete dojít a měly by obsahovat nějaký 

přínos. Cíle musí být definovány v úvodní kapitole práce. 

 Komisi bude zajímat, jaké byly cíle vaší práce a jestli jste je naplnili.  

 Cíle se musí objevit ve vaší prezentaci při obhajobě AP. 

 

A je zde ještě jeden „nešvar“. Stává se, že student nejdříve napíše AP a teprve na konci svého 

snažení se snaží vymyslet cíl práce. Tento postup je neobhajitelný. Nezapomeňte, že v komisi 

zasedají zkušení pedagogové a odborníci z praxe, kteří tento zjevný nesoulad zaregistrují. 

Vyvarujte se takového postupu zpětného definování cíle. 

9) Teoretická část - tato část AP prokazuje studentovu schopnost pracovat s teoretickým 

aparátem ve svém oboru. Práce jasně prokáže, jak student umí pracovat s odbornými zdroji 

(publikace, monografie, sborníky, el. zdroje atd.). V teoretické části musí student přesvědčit, 

že byl schopen nastudovat dostatečné množství literatury, poznatky v ní obsažené 

systematizovat, syntetizovat, utřídit a využít pro další  rozvoj řešené problematiky v rámci 

praktické části AP. Bohužel tato část práce působí často studentovi problémy. Teoretická část 

práce není prosté kopírování odborného textu. Právě tato část práce ukáže, jak student 

problematice rozumí, kolik má „načteno“. Samotné kopírování odborných pasáží do AP 

z různých zdrojů činí z vaší AP kompilát (viz kapitola 3). Samozřejmostí v teoretické části 

práce je využívání citačního aparátu (viz dále). Podrobnější výklad k technice psaní teoretické 

pasáže má student k dispozici v rámci modulu Absolventský seminář. 

V teoretické i praktické části práce se objevují vkládané objekty – obrázky, tabulky a grafy. 

Tyto objekty jsou významným prostředkem k poznání různých souvislostí a slouží 

k přehlednému a názornému zpracování jevů, procesů a číselných údajů. Jejich uvádění  

se také řídí pravidly, která je potřeba dodržovat. Každý objekt takto vložený do textu práce 

musí být označen číslem a zdrojem. Objekty se zarovnávají na střed práce3:   

 

Obrázek 2: Proces komunikace  

(Zdroj: DeVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace, s. 86) 

                                                      
3 Velikost fontu popisku je 12  bodů u všech objektů. Norma uvádí, že popisek může být také menší o jeden bod,  

tj. 11 bodů. 



11 

 

Tabulka 2: Specifikace síly větru v závislosti na rychlosti a teplotě vzduchu 

 

(Zdroj: DVOŘÁK, Petr. Letecká meteorologie 2017, s. 78) 

 

 

 
Graf 1: Nezaměstnanost mužů a žen v Libereckém kraji  

(Zdroj: NOVÁK, Karel. Finance v České republice, s. 123) 

Vložené objekty musí mít tyto vlastnosti: 

 vždy musí být čitelné, 

 graf se popisuje stejně jako obrázek, 

 nikdy se nepoužívá tzv. „obtékání“ textu kolem objektu, 

 objekty jsou zarovnány na střed, včetně jejich popisků. 
 

10) Praktická část – v této části práce autor přesvědčuje o svých schopnostech přinést do řešené 

problematiky vlastní přístup, ale i vlastní odborný názor založený na získaných znalostech,  

a jeho aplikaci v praxi. Součástí praktické části je uvedení výsledků práce a jejich interpretace. 

Interpretace je nejdůležitější, nejobtížnější a současně nejdůležitější část celé práce, neboť  

v ní autor ukazuje, jaký má přehled o problematice daného úkolu, ukazuje své schopnosti třídit 

a srovnávat data a vyvozovat z nich platné a správné závěry. Autor musí zhodnotit získané 

výsledky, provést jejich výklad a uvést je do kritického kontextu s informačními zdroji, ať již 

souhlasného či nesouhlasného. Vhodné a použitelné metody jsou rozebírány v modulu 

Absolventský seminář. 
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11) Závěr absolventské práce obsahuje zhodnocení a interpretaci dosažených výsledků případně 

další doporučení. Autor musí stručným, přehledným a srozumitelným způsobem sdělit,  

k jakým výsledkům dospěl a jaké nové a přínosné poznatky o řešené problematice z jeho práce 

vyplývají. Je preferován strukturovaný závěr. Závěr není shrnutím. Student zde neopakuje  

a nepopisuje, co psal v první, druhé či třetí kapitole. Závěr vychází z konkrétních zjištění  

a bývá vhodné, pokud to charakter práce umožňuje, navrhnout konkrétní doporučení.  

Ze zkušenosti víme, že právě závěr je jedna z kapitol, která zajímá členy komise při obhajobě 

závěrečné práce nejvíc. 

 

Obrázek 3: Ukázka možného závěru práce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 4: Ukázka možného závěru práce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 5: Ukázka možného závěru práce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 6: Ukázka možného závěru práce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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12) Seznam použité literatury, obsahuje veškeré literární prameny, které byly použity při 

vypracování absolventské práce. Jednotlivé položky jsou řazeny abecedně podle příjmení 

autora. Bibliografické údaje jsou uváděny podle normy ČSN ISO 690 (010197). Forma 

seznamu je dána samotnými citacemi. V praxi se osvědčil citační manažer www.citace.cz, 

který umí exportovat veškerou uživatelem uloženou literaturu do finální podoby  

a v požadované podobě. Podrobnosti byly ukázány v modulu Absolventský seminář (viz 

příloha č. 8). 

13) Seznam použitých online zdrojů, zde opět odkazujeme na výše uvedený citační manažer. U 

internetových zdrojů by neměl být uvedený odkaz zvýrazněn modře (jako hypertextový 

odkaz). 

14) Seznam použitých zkratek, se řadí abecedně. Zkratky, značky a symboly všeobecně známé 

se v seznamu neuvádějí (např. atd., viz, ČR, apod.), (viz příloha č. 7). 

15) Seznam obrázků, tabulek a grafů. U bodů 14, 15 a 16 se doporučuje generovat jako seznam 

v MS Word (automatická funkce textového editoru MS Word, viz příloha č. 7) 

16) Seznam příloh obsahuje seznam názvů příloh, které jsou samostatně očíslovány arabskými 

číslicemi. Přílohy obsahují rozsáhlejší grafické práce, obrázky, tabulky, fotografie a další 

práce, které nemohly být zařazeny do textu. Přílohy se nepočítají do rozsahu práce. Mají-li 

přílohy stejný formát jako text práce (A4), jsou v dokumentu svázány. Přílohy mohou být 

připojeny volně a umístěny do kapsy na vnitřní straně zadní desky vazby nebo při velkém 

rozsahu mohou být svázány do samostatného svazku, popř. uloženy na paměťovém médiu 

(CD), které bude součástí svázané AP. 

  

http://www.citace.cz/


17 

 

3 Citace v absolventské práci 

Citační aparát a způsoby citování odborného textu jsou probírány v rámci Absolventského 

semináře. Obecně lze říci, že největší problém s využíváním citací činí studentům problémy 

v teoretické části práce. Normou, kterou je potřeba bezezbytku naplňovat, je ČSN ISO 690. 

V AHOL – Vyšší odborné škole je preferována technika citováním poznámkami pod čarou. Pokud 

v citování nejste zběhlí, držte se této doporučené techniky. V rámci této normy je možno použít 

výjimečně  také tzv. harvardský způsob citování. 

 

Výchozím bodem pro získání dovednosti citovat je samotná norma ČSN ISO 690 a také tzv. citační 

manažer, na stránce www.citace.com. Zde najdete návody a techniky, jak citovat jednotlivé  

zdroje - tištěné, elektronické atd. 

 

Studenti často využívají elektronické zdroje. Prostým zadáním klíčového slova do vyhledávače 

google.com interpretují výsledky ve své práci a odkazují na mnohdy nerelevantní a pochybné 

zdroje informací. Vyhněte se těmto praktikám. To, že je zdroj informací uložen na Internetu, 

neznamená, že je zdroj dostatečně odborný, důvěryhodný a relevantní4. Rovněž bychom chtěli 

poukázat na tolik oblíbené citování otevřené databáze www.wikipedie.com. Dobrá praxe říká, že 

tento zdroj není zdrojem přípustným, vyhněte se citování z Wikipedie. 

 

Dalšími problémy citací v AP jsou odkazy na různé bakalářské práce, diplomové práce atd. 

Studenti si často neuvědomují, že citují někoho, kdo již citoval. V tomto případě nemají studenti 

kontrolu nad správnou původní citací, citují sekundární zdroje. Bohužel také neví, zda práce, 

kterou citují, prošla oponentním řízení (práce nemusela být uznána jako kvalifikační práce). 

V tomto případě citují studenti krajně nevěrohodný zdroj, stažený volně z Internetu. Vyhněte se 

tomuto druhu citování. 

 

Způsob, jak citovat zdroje, najdete zde: Vytvořit citaci | Citace.com. Nebojte se využívat jako 

citované zdroje své AP knihy, legislativu, sborníky, kartografické dokumenty, nepublikované 

dokumenty, články, elektronické články atd. Můžete prostudovat i tento zdroj Západočeské 

univerzity v Plzni5. 

 

Nepouštějte se ve své práci do „obecných pravd“. Není pravda, že „všichni kradou“, není pravda, 

že „všechny dětí zlobí“, není pravda, že „informační technologie jsou škodlivé“ atd. Pokud ale 

trváte na tom, že uvedené fráze jsou pravdivé, doložte je relevantním zdrojem. Vyhněte se také 

svým „pocitům“ a „dojmům“. Samozřejmě, můžete jasně a relevantně vyjádřit svůj názor, ale 

nesnažte se jej publikovat jako obecnou pravdu. 

 

Kvalifikační práce také často podléhají kontrole na plagiátorství. Systém kontroly plagiátů najdete 

na stránce www.odevzdej.cz. Systém hledá podobnosti s různými zdroji, které má ve své databázi 

a také s veřejně přístupnými zdroji, s repozitory kvalifikačních prací atd. Podrobněji je tato 

problematika probrána v absolventském semináři. O tom, zda práce je plagiát nebo ne, rozhoduje 

vedoucí vaší AP. Prosíme, přemýšlejte nad možnými následky přebírání myšlenkového obsahu  

a absencí citací. Seznamte se s termíny plagiát a kompilát.  

                                                      
4 Můžete také na Internetu narazit na tzv. dezinformační weby, ale také na weby interpretující alternativní  

a nevědecké přístupy atd. 
5 Metody citování - nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace: Odkazy v textu – metody 

citování. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a 

prameny, s českými příklady [online]. Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni, 2011 [cit. 2021-04-23]. 

Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani 

http://www.citace.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedie.com/
https://www.citace.com/vytvorit-citaci
http://www.odevzdej.cz/
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4 Obhajoba absolventské práce před komisí - absolutoria 

Obhajoba před zkušební komisí je poslední aktivitou související s procesem absolventské práce. 

Součástí obhajoby je elektronická prezentace AP. Obhajoba závěrečné práce je však pouze jedna, 

nikoli jediná část absolutorií. Po obhajobě přistupuje student před komisi k prokázání svých 

znalostí z odborných předmětů a také z cizího jazyka. Součástí absolutorií je také studium  

a případné čtení posudku vedoucího práce a kladení otázek k prezentované absolventské práci. 

Celou komisi u absolutoria řídí předseda komise. 

4.1 Složení komise absolutoria 

Složení komise je dáno zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon). Komisi řídí předseda komise. 

Zkušební komise má stálé a další členy, předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné 

školy nebo vysoké školy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a vedoucí učitel studijní 

skupiny (v našem případě vedoucí vzdělávacího programu). Dalšími členy jsou učitel příslušného 

předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce  

a oponent. Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. 

4.2 Doba přípravy před obhajobou a zkoušením u absolutoria 

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. Zkouška z 

odborných předmětů se může skládat nejvýše ze tří odborných předmětů6.  

4.3 Obhajoba absolventské práce 

Proces obhajoby je probírán v modulu Absolventský seminář. Obhajoba začíná úvodním slovem 

studenta. Během 10 – 12 minut by měl představit svoji práci, důvod výběru tématu, zejména 

zdůraznit cíl práce, zvolené metody, použité zdroje a na závěr shrnout, k jakým závěrům dospěl a 

jaká navrhuje doporučení. Studenti k obhajobě využívají prezentaci v programu MS PowerPoint. 

Zkušenost a dobrá praxe říká, že obhajoba není místo pro dlouhé monology o teorii. Občas má 

student pocit, že musí během cca 10 až 20 minut objasnit vše, s čím se u psaní AP setkal. 

Doporučuje se, aby délka prezentace nepřesáhla 12 minut tak, aby byl dostatečný prostor pro 

případné dotazy z pléna absolutorní komise. Návrh prezentace k obhajobě byl konzultován 

v modulu Absolventský seminář (viz příloha č. 6). O položení doplňujících otázek rozhoduje 

předseda komise, který může vyzvat i další členy komise k diskuzi či případným otázkám. 

 

U obhajoby můžete využít své poznámky, prezentace za vašimi zády by však měla plně stačit. Pro 

snadnější ovládání programu MS PowerPoint dostanete k dispozici prezentér. Závěr obhajoby 

tvoří odpovědi studenta na dotazy členů komise. Rozpravou je celá obhajoba ukončena, její 

výsledek se oznamuje na závěr celého absolutoria. Při celkovém hodnocení obhajoby se posuzuje 

mimo jiné i vystupování studenta, znalost zpracované problematiky, schopnost vyjadřování a 

samostatnost studenta. Přípravě prezentace absolventské práce a její obhajobě je třeba věnovat 

                                                      
6 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, v případě vzdělávacího programu 

v délce 3,5 roku přestává být studentem školy 31. ledna 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. 
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mimořádnou pozornost. Dobře připravenou obhajobou může být hodnocení absolventské práce 

zlepšeno, naopak špatnou nebo nepřipravenou obhajobou může být i dobrá práce posuzována hůře. 

Vybrané technické prostředky je třeba před obhajobou zkontrolovat a seznámit se s jejich 

obsluhou. Samotnou prezentaci si student nakopíruje do prezentačního počítače přímo v učebně. 

Při přípravě prezentace je vhodné pečlivě si přečíst hodnotící posudky a připravit si argumenty k 

reakci na dotazy a připomínky. Při čtení námitek a dotazů hodnotitelů a členů komise student 

pozorně poslouchá, případně si dělá poznámky. Při reakci na námitky student kultivovaně 

vysvětluje vlastní úhel pohledu. Absolutoria nejsou místem pro vzrušené a emočně zabarvené 

debaty. 
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Příloha 1 

 

AHOL – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE (18) 

Martina Květinková (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ostrava 2021 (16) 
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Příloha 2 

AHOL – Vyšší odborná škola (B, 18) 
 

 

 

 

 

 
 

Vliv Zdeňka Pohlreicha na gastronomii v ČR (B, 16) 

Martina Květinková (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ostrava 2021 (14)      (14) doc. Ing. Jiří Nováček, CSc. 

 vedoucí absolventské práce 
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Příloha 3 

 

 

 

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

Pro: 

 

Martinu Květinkovou 

 

Vzdělávací program: 

 

Řízení hotelového provozu 

Název absolventské práce: 

 

Vliv Zdeňka Pohlreicha na gastronomii v ČR 

 

Název absolventské práce v anglickém jazyce 

The influence of Zdeněk Pohlreich on gastronomy in the Czech Republic 

Vedoucí absolventské práce: 

doc. Ing. Jiří Nováček, CSc. 
 

Datum zadání absolventské práce: 

30. října 2020 

Termín odevzdání: 

23. dubna 2021 

 

..................................................... 

Mgr. Karel Nový 

ředitel školy 
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Příloha 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení: (B, 12) 

 

Prohlašuji, že jsem svoji absolventskou práci vypracoval/a samostatně a uvedl/a jsem veškeré 

zdroje, které jsem použil/a při jejím zpracování. 

 

 

20. dubna 2021         Podpis autora  
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Příloha 5 

Sumární tabulka 

(Tabulka není součástí AP. Slouží pouze pro vlastní potřebu studenta.) 

   

Název absolventské práce  

(POZOR, musí souhlasit se zadáním) 
  

Cíl absolventské práce 

(schválený vedoucím AP) 
  

Termín odevzdání absolventské práce 

(datum) 
  

Vedoucí absolventské práce  

(jméno a kontakty) 

   

   

Studijní oddělení (kontakty) 
Bc. Dagmar Kučerová  602 586 239 

dagmar.kucerova@ahol.cz  sekretariát 597 582 678 

Domluvený způsob komunikace  

při psaní absolventské práce s vedoucím 

práce (datum, den, hodina, forma 

distanční nebo prezenční) 

1) Téma -> název (45 min). 

2) Kontrola zadání a názvu (10 min). 

3) Formulace cílů (30 min). 

4) Obsah (struktura). 

5) Celá teoretická část. 

6) Praktická část – plán činností -> metody. 

7) Finální kontrola – validace závěrů. 

8) Posudek. 

 

 

 

Termín odevzdání zadání absolventské 

práce (datum) 
 

Odevzdáno schválené zadání ANO NE 

Termín odevzdání přihlášky  

k absolutoriu 
 

Odevzdána přihláška k absolutoriu ANO NE 

Pozn.: Práce se odevzdávají ve dvou knihařsky svázaných deskách a v elektronické podobě (*.pdf)  

k rukám vedoucí studijního oddělení v řádném termínu. 

 

 

 

mailto:dagmar.kucerova@ahol.cz
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Příloha 6 

Formátovací tabulka 

(Tabulka není součástí AP. Slouží pouze pro vlastní potřebu studenta.) 

Formátování Závazně předepsáno Metodika 

Rozsah stran 30 – 40 stran (bez příloh a úvodních částí práce) str. 3 

Základní členění práce Teoretická a praktická (aplikační) část str. 2 

Citační norma ČSN ISO 690 str. 2 

Doporučený textový editor MS Word str. 3 

Doporučený font textu Times New Roman (12 bodů) str. 3 

Nadpis první úrovně 16, B str. 4 

Nadpis druhé úrovně 14, B str. 4 

Nadpis třetí úrovně 14, B str. 4 

Levý okraj 3,5 cm (z důvodu vazby) str. 3 

Pravý okraj 2,5 cm str. 3 

Dolní a horní okraj 2,5 cm str. 3 

Řádkování textu v AP 22 bodů přesně str. 3 

Odstavce Zarovnání na pravý a levý okraj str. 4 

Obsah AP Generován automaticky na základě stylů nadpisů str. 6, 9 

Zvýrazňování v textu 
Tučně, nebo 

kurzívou (nepodtrhávejte, nekombinujte!) 
str. 6 

Elektronická podoba AP Formát *.pdf (pro zaslání na studijní oddělení) str. 2 

Proluky v textech na stránkách Nepřípustné (např. půl stránky volné) str. 4 

Úvod, Závěr Text možno psát v 1. osobě čísla jednotného (já) str. 6, 9, 12 

Doporučený styl statě Autorský neurčitek („…autor práce se domnívá“) str. 6 

Popisná AP Nepřípustné str. 2 

Čestné prohlášení Povinné str. 8 

Poděkování Nepovinné, přesto slušné str. 8 

Tabulky, obrázky, grafy 

Umístěny v textu práce, pokud to jejich velikost a 

rozsah dovolí, pokud ne, umísťujeme do příloh 

AP 

str. 10,11 
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Příloha 7 

Seznam použitých zkratek (B, 16) 

(formální úprava ve Vaší práci, příklad) 

 

Seznam obrázků, tabulek a grafů (B, 16) 

(formální úprava ve vaší AP práci, generováno automatickou funkcí popisů obrázků  

– Titulek) 
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 Příloha 8 

Seznam použité literatury (B, 16) 
(vzor, generováno z citace.com, ukázka) 

BALARINOVÁ, Jindra. Úvod do algoritmizace a programování pro děti. Ostrava: [Ostravská univerzita 

v Ostravě], 2015. ISBN 978-80-7464-711-6. 

BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada, 2012. Žurnalistika a komunikace. ISBN 

978-80-247-3780-5. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Všestranná příprava do školy. Brno: Edika, 2020. ISBN 978-80-266-1542-2. 

BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore a Janusz KARPETA. Krizová komunikace: distanční studijní text. Karviná: 

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. ISBN 978-80-7510-378-9. 

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 

2007. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024713694. 

ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 

informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2011. Česká technická norma. 

DLOUHÝ, Martin. Krizová komunikace v zátěžových situacích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu, 2014. ISBN 9788087647127. 

DOSTÁL, Jiří. Pojmové mapy kurzů distančního vzdělávání 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, 1 

CD-ROM. ISBN 9788024423494. 

DROTÁR, Pavel. Využívání informačních technologií ve výuce. Praha: Občanské sdružení SPHV, 2008, 

163 s. ISBN 9788090418721. 

EGER, Ludvík. E-learning a jeho aplikace: s orientací na vzdělávání a profesní vzdělávání. Millennials. 

Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0952-5. 

FILDÁN, Zdeněk. Povinnosti firem v podnikové ekologii: legislativa životního prostředí v kostce 

(povinnosti, komentáře, řešení). Upravené a rozšířené vydání. Tachov: Envi Group, 2019. ISBN 978-80-

904215-5-4. 


