
 

 

Stručný scénář obhajoby diplomové práce 
1. Diplomanti vystoupí v průběhu obhajoby s cca 15 minutovou prezentací připravenou pro 

počítač (místnost je vždy vybavena PC a zpětným projektorem). 

2. Obsah prezentace je vhodné projednat předem s vedoucím diplomové práce. Prezentace 
by měla být stručná v podobě zásadních bodů v rozsahu do cca 10 stránek. 

3. Obhajobě práce musí být přítomen vedoucí práce nebo její recenzent. 

4. Po vystoupení diplomanta (struktura vystoupení viz dále) diplomant odpoví na otázky 
položené v písemném posudku recenzenta diplomové práce, případně i vedoucího práce. 
Tyto otázky (a případně odpovědi na ně) je vhodné zařadit na konec prezentace. 

5. Následuje diskuse, které se může zúčastnit kdokoliv z osob přítomných při obhajobě 
(členové komise i ostatní přítomní diplomanti).  

6. Pořadí diplomantů určuje zkušební komise, přičemž všichni studenti jsou přítomni 
obhajobám celou dobu. 

7. Po ukončení prezentací a diskuse všech studentů se komise bez přítomnosti studentů 
a případných hostů poradí o výsledném hodnocení. Bere v úvahu jak známky navrhované 
v posudcích vedoucího a recenzenta, tak vlastní průběh obhajoby (prezentace práce, 
odpovědi na otázky a diskuse). 

8. Výsledné hodnocení je studentům sdělováno individuálně s ohledem na ochranu osobních 
informací. 

Struktura vystoupení 
 Úvod: 

o Stručné představení tématu práce 

o Proč jsem si vybral toto téma, co je cílem práce 

o Jaká je struktura práce, jaké metody byly použity při jejím zpracování. Jak jsem 
při práci postupoval, z čeho jsem čerpal, jaké byly (případné) obtíže při zpracování 

 Obsah: 

o Jaké jsou zásadní kapitoly (části) práce a jejich obsah 

o Jaké nové poznatky jsem v průběhu zpracování DP získal, jak byla DP z tohoto 
pohledu prospěšná 

 Závěry: 

o Shrnutí závěrů, ke kterým diplomant došel 

o Co je zásadním výsledkem DP, jak může být užitečná potenciálnímu čtenáři 

o Jaké zůstávají případně nevyřešené otázky 

 Reakce na otázky oponenta, případně vedoucího, obsažené v jejich písemných posudcích. 


