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ŽÁDOST O VÝJIMEČNÉ PROMINUTÍ POVINNOSTI STUDENTA PODAT 

PŘIHLÁŠKU K SZZ BEZ ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 
 
Identifikační údaje studenta 
 

Jméno a příjmení: 
 
Osobní číslo:    D                                                           Rodné číslo: 
 
Adresa, PSČ: 
     
Univerzitní e-mail:                                                     Telefonní číslo: 
 
Studijní program:                                                        
 
Název oboru:                                                               Typ studia: 
(ve zkratce) 
Ročník:                                                                         Forma studia:                                                     
 

 
Žádám o výjimečné prominutí povinnosti studenta podat přihlášku k SZZk bez 
odevzdání kvalifikační práce. 
 
 
Název práce: 
 
 
Zkratka obhajoby závěrečné kvalifikační práce: 
 
Příjmení a jméno vedoucího práce:  
 
 
Zdůvodnění žádosti o výjimečné prominutí povinnosti studenta z důvodů hodných 
zvláštního zřetele: 
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SOUHLASNÉ STANOVISKO VEDOUCÍHO  ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ  

PRÁCE 

dodání souhlasného stanoviska vedoucího práce, garanta studijního programu a 
vedoucího garantujícího pracoviště je podmínkou pro podání žádosti 

 
Potvrzuji, že student/ka 
………………………………………………………………………………………….…..,  

studijní program 
(forma)…………………………………………………………………………………………….., 

řádně splnil/a minimální požadavky spojené se zpracováním závěrečné kvalifikační 
práce.  

Kategorie 
 

Bakalářská práce*  Diplomová práce* Splnění* 

Přehled 
aktuálního 
stavu 
problematiky 

 Vymezení (výzkumného) 
problému s ohledem na 
aktuální stav zkoumání v dané 
problematice 

 uvedení existujících 
relevantních teorií a 
výsledků empirických 
výzkumů, jejich analýza, 
komparace, zhodnocení 

 vymezení výzkumného 
problému práce s ohledem 
na aktuální stav zkoumání 
v dané problematice 

 
Povinná část 
 
ANO         NE 

Cíle práce  formulování cílů práce 

 charakteristika struktury 
práce 

 formulování dominantního 
cíle práce 

 operacionalizace 
dominantního cíle na 
konkrétní dílčí cíle práce, 
kterým odpovídá struktura 
práce 

 charakteristika struktury 
práce 

 
Povinná část 
 
ANO         NE 

Teoretická 
východiska 
práce 

 uvedení a definování 
klíčových kategorií 

 definování či konstrukce 
klíčových teoretických 
kategorií na základně 
dosavadního stavu zkoumání 
dané problematiky 

Povinná část 
 
ANO          NE 

Praktická část 
práce 

V případě výzkumného 
charakteru práce vymezení 
metodologie empirického 
výzkumu: 

 charakteristika metod a 
postupů empirického 
výzkumu 

 zdůvodnění použití 
konkrétních metod a 
postupů 

Vymezení metodologie 
empirického výzkumu: 

 charakteristika metod a 
postupů empirického 
výzkumu 

      (kvalitativní x kvantitativní) 

 zhodnocení efektivity ve 
vztahu ke zkoumanému 
problému 

Povinná část 
 
ANO         NE       

 prezentace a interpretace 
výsledků zpracování 
empirických údajů 

 prezentace a interpretace 
výsledků zpracování 
empirických údajů 

Nepovinná část 
ANO         NE 

Shrnutí a závěr  naplnění stanovených cílů 
práce 

 naplnění stanovených cílů 
práce 

Nepovinná část 
ANO          NE 

*nehodící se škrtněte 



Příloha č. 1 vnitřní normy č. PdF-B-21/07 

3 
 

 

 

V Olomouci, dne  

Vedoucí práce:                                                              ………………………………………………. 

podpis vedoucího závěrečné  kvalifikační  práce 

 
Vyjádření garanta studijního programu: 
 
 
 
 
Jméno garanta studijního programu:   
 
 

                                                                        ………………………………………………. 

podpis garanta studijního programu 

 
 
 
Vyjádření vedoucího garantující pracoviště: 
 
 
 
 
Jméno vedoucího garantujícího pracoviště:   
 
 

                                                                        ………………………………………………. 

podpis vedoucího garantujícího pracoviště 

 
 
 
 
 
 
 


