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Závěrečné práce

Závěrečná práce je vyzitkou práce studenta na vysoké škole1 , vyvrcholením (a zakončením) studia.
Podle stupně studia2 se závěrečné práce rozlišují na tři typy:
• bakalářská práce – je ukončením bakalářského studia3 , svým rozsahem je nejmenší, obsahově
řeší jen menší, dílčí problém/úkol,
• diplomová práce – je ukončením magisterského studia4 , rozsah je větší než u práce bakalářské,
řeší rozsáhlejší, ucelený problém/úkol,
• disertační práce – je ukončením doktorandského studia5 (nejvyšší úroveň), je značně rozsáhlá,
obsahuje původní samostatné výsledky řešení.
Součástí státních zkoušek u všech tří stupňů vysokoškolského studia je předložení závěrečné práce
(bakalářské, diplomové, disertační) a jejich úspěšné obhájení. Hodnocení závěrečné práce je součástí
hodnocení státní zkoušky studenta. Obhájené závěrečné práce jsou veřejně přístupné6 .
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Všechny citace v této kapitole jsou doslovným zněním ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
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§ 2 „(1) Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů
jsou bakalářský, magisterský a doktorský.“
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§ 45 Bakalářský studijní program
„(1) Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním
programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.“
„(3) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.“
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§46 Magisterský studijní program
„(1) Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého
poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen
na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu.“
„(2) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je nejméně
jeden a nejvýše tři roky . . . “
„(3) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce . . . “
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§ 47 Doktorský studijní program
„(1) Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo
vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.“
„(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost
a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.
Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“
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§ 47b Zveřejňování závěrečných prací
„(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob
zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.“
„(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět
pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy
nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce
pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.“
„(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek
obhajoby.“

