
 

MEZINÁRODNÍ KONZERVATOŘ PRAHA 
 

Harmonogram tvorby a odevzdání absolventských prací 
 

1/ Studenti jsou povinni vypracovat absolventskou písemnou práci včas, pravidelně ji konzultovat v 

hodinách předmětu Seminář k absolventské práci a na základě připomínek vedoucího absolventské 

písemné práce opravovat chyby. 

 

2/ Do konce září 2022 studenti odevzdají vedoucímu práce téma práce s vypracovanou tezí na 

jednu až dvě strany A4, dle již zadaných parametrů pro absolventskou práci. Teze obsahuje název 

práce (může být zatím pracovní), vysvětlení proč toto téma, jak chce student/ka téma zpracovat, 

čeho by chtěl dosáhnout a uvede informační zdroje k tématu (literaturu apod.). Na základě teze 

dojde/nedojde ke schválení tématu. O této skutečnosti bude vedoucí práce studenta informovat do 

jednoho týdne od odevzdání teze. V případě, že student tezi neodevzdá, má se za to, že student 

neabsolvuje.  

 

3/ Do konce listopadu 2022 odevzdat vedoucímu práce minimálně 5 stran textu. 

 

4/ K uzavření klasifikace za 1. pololetí odevzdat do 6. ledna 2023 vedoucímu práce minimálně 10 

stran textu.  

 

5/ Pracovní verzi celé hotové písemné práce odevzdají absolventi do 3. dubna 2023 vedoucímu 

práce k posledním připomínkám. 

 

6/ Vedoucí absolventské práce vypracuje připomínky a upozornění na chyby bez zbytečného 

odkladu tak, aby si studenti od něj písemnou práci s připomínkami a upozorněními na chyby mohli 

převzít nejpozději 21. dubna 2023. 

 

7/ Studenti po tomto termínu všechny připomínky zpracují a opraví případné chyby. Absolventskou 

písemnou práci (definitivní znění) odevzdají ve třech vyhotoveních vedoucímu práce:  

 

!!!Absolventské práce se odevzdávají do 28. dubna 2023!!! 
v počtu 3 ks stejnopisu: 1x v pevné vazbě a 2x v kroužkové vazbě  

(kroužková vazba – průhledná přední strana desek) 

Na pozdější dodání nebude brán zřetel. 
 

8/ V případě, kdy absolventská písemná práce zjevně nesplňuje požadavky a student ani po 

připomínkách vedoucího práce své chyby v termínu neopravil, případně neodevzdá práci vůbec, 

bude v předmětu Seminář k absolventské práci automaticky klasifikován známkou nedostatečný. V 

takovém případě by byla ohrožena sama možnost vykonat absolutorium v řádném termínu, protože 

podmínkou konání absolutoria je uzavřený 6. ročník.    

   

9/ Na studijním oddělení si absolventskou písemnou práci vyzvednou oponenti. Oponent svůj 

posudek odevzdá v písemné podobě ve dvou vyhotoveních zpět na studijní oddělení nejpozději  

7 dní před datem absolventských zkoušek. Zde budou písemná hodnocení k dispozici studentům, 

aby se s nimi mohli seznámit pro potřeby obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2022              


