
VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk 
 

 

Pojetí absolutoria ve školním roce 2021/2022 

 
 Ve školním roce 2021/22 proběhne absolutorium studentů 3. ročníků oboru vzdělání 

Informační technologie, vzdělávací program Multimediální internetové služby. 

  

Ve vzdělávacím programu MIS je celkem ve 3.ročníku 13 studentů. 

  

Řádný termín absolutoria se bude konat v týdnu od 20. 6. – 22. 6. 2022. 

Absolutorium se skládá: 

- ze zkoušky anglického jazyka 

- ze zkoušky z odborného předmětu  

- z obhajoby absolventské práce.  

 

 

Termíny pro absolventskou práci: 

1. zadání absolventské práce do 1.11.2021 

2. vyzvednutí podepsaných originálů (ředitelem školy) zadání absolventské práce  

do 5. 11. 2021 u Ing. Marie Johnové 
3. odevzdání absolventské práce do 13. 5. 2022 dle pokynů 

 

 

Termíny pro odevzdání posudků absolventské práce: 

1. oponentský posudek do 31. 5. 2022 

2. posudek a hodnocení praxe vedoucího absolventské práce do 31. 5. 2022 

 

 

Organizace absolutoria: 

1. Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu 

absolventské práce trvá 20 minut. 

2. Obhajoba absolventské práce trvá 15 minut. 

3. Zkouška z odborného předmětu trvá 15 minut 

4. Zkouška z cizího jazyka trvá 15 minut. 

 

 

Kritéria hodnocení u absolutoria 

 

1. Odborné předměty 

Předmět Multimediální služby internetu  

 

Hodnocení: 

Student složil zkoušku z odborného předmětu v případě, že je hodnocen do stupněm „dobrý“ 

včetně. 

 

 

2. Cizí jazyk - angličtina 

Zkouška z cizího jazyka se skládá: 

- z obecné angličtiny 



- z obchodní angličtiny 

- z technické angličtiny 

- z resumé absolventské práce v anglickém jazyce 

 

Váha jednotlivých dílčích zkoušek: 

Každá část má stejnou váhu, tzn. 25 : 25 : 25 : 25 

 

Hodnocení: 

Student složil zkoušku z cizího jazyka v případě, že ve všech čtyřech dílčích částech zkoušky 

je hodnocen do stupně „dobrý“ včetně. 

Pokud bude v jedné dílčí části zkoušky hodnocen stupněm „nevyhověl“, u zkoušky z cizího 

jazyka neuspěl. 

 

3. Obhajoba absolventské práce 

Absolventská práce je posuzována a hodnocena nejen oponentem, ale i posudkem 

absolventské práce a průběžné aktivity studenta na praxích vedoucím absolventské práce. 

Oponent i vedoucí absolventské práce navrhnou známku, kterou pak student u absolutoria 

obhajobou potvrdí, zlepší nebo zhorší. 

 

 

 

V Šumperku dne 23.9.2021 

 

 

Zpracovala: Ing. Ilona Opatovská, zř 

 

 

Schválil: Mgr. Ondřej Šanovec, ředitel školy 

 


