Minimální standardy pro psaní závěrečných prací

Předkládaný text představuje návod pro studující, jakým způsobem koncipovat jejich závěrečné práce – bakalářské a magisterské. Jedná se o minimální
standardy, od nichž je možné se odchýlit, pokud si to vyžadují specifika výzkumného tématu práce. V takovém případě je nutné odchýlení se od
standardů konzultovat s vedoucí/m práce a tato/tento s tím musí souhlasit. Jelikož se jedná o minimální standardy, je vítána snaha je nejen naplnit,
nýbrž i překročit
.
Obecný rámec:
-

V případě závěrečné práce formou standardní BP/DP:

Cíl BP: ukázat, že studující umí 1) pracovat s odbornou literaturou (strukturovaně prezentovat informace) 2) použít určitou výzkumnou metodu, 3) napsat
konzistentní strukturovaný odborný text a používat citace (přímé i nepřímé) odborné literatury
Cíl DP: ukázat, že studující umí 1) pokročilejší práci s literaturou (nejen strukturovaný popis, ale i syntéza), 2) pokročilejší analytickou práci (zatímco u
bakalářky lze tolerovat popis, u diplomky by měla být ukázána schopnost vyšších úrovní analytické práce)
-

V případě závěrečné práce formou projektu – možné jen u NMgr. studia:

Cíl DP: ukázat, že studující umí navrhnout projekt

V tabulce jsou červeně vyznačena místa, kde dochází u DP k posunu od BP, tzn. kde jsou zvýšeny nároky.
BP

DP

Typ závěrečné práce: standardní bakalářská práce

Typ závěrečné práce: standardní diplomová práce

Min počet stran: 40 NS (72 000 znaků), vyjma příloh
• Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Pravidla_pro_organizaci_stu
dia_FFUK_III_uplne_zneni_z_29-52020_ucinne_od_1_10_2020-final-web.pdf

Min počet stran: 60 NS (108 000 znaků), vyjma příloh
• Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Pravidla_pro_organizaci_stu
dia_FFUK_III_uplne_zneni_z_29-52020_ucinne_od_1_10_2020-final-web.pdf

Povolené typy prací: empirická i teoretická

Povolené typy prací: empirická i teoretická

Nárok na teoretickou práci: strukturovaná rešerše (přehledová stať)

Nárok na teoretickou práci: strukturovaná rešerše doplněná o analýzu
současného uchopení tématu v české i zahraniční odborné literatuře a
formulaci vlastních teoretických závěrů
- Struktura: představení tématu, strukturovaný popis hlavních
trendů v jeho uchopení v české i zahraničí odborné literatuře,
diskuse těchto přístupů, formulace vlastních teoretických
závěrů (např. rozvedení určitých teoretických konceptů, nové
teoretické zarámování tématu práce atp.), naznačení dalších
možných směrů výzkumu
- orientační počet odkazů v seznamu literatury: 50 (z toho min
8 zahraničních zdrojů a 70 % primární literatura)
- tzn. ne přehledové stati a učebnice, nýbrž: odborné
články, knihy, knižní kapitoly, pasáže knih, výzkumné
zprávy, závěrečné práce – bakalářské, diplomové,
rigorózní, dizertační – pojednávající výsledky vlastního
výzkumu, policy dokumenty, legislativa
- nepoužívat sekundární citace (tzn. citace citací, přebírání
citací/odkazů na literaturu z jiných zdrojů), pokud jsou k
dispozici primární zdroje
- Pokud není nutné/vhodné, nepoužívat přímé citace (tzn.
citace celých vět/pasáží)
- využívat co nejaktuálnější zdroje; v případě knih citovat
jejich nejnovější vydání

-

Struktura: představení tématu, strukturovaný popis hlavních
trendů v jeho uchopení v české i zahraničí odborné literatuře,
formulace závěrů – co v současnosti o tématu víme a kde jsou
naopak bílá místa, která by bylo dobré v dalším výzkumu pokrýt

-

orientační počet odkazů v seznamu literatury: 30 (z toho min
4 zahraniční zdroje a 50 % primární literatura)
- tzn. ne přehledové stati a učebnice, nýbrž: odborné
články, knihy, knižní kapitoly, pasáže knih, výzkumné
zprávy, závěrečné práce – bakalářské, diplomové,
rigorózní, dizertační – pojednávající výsledky vlastního
výzkumu, policy dokumenty, legislativa
- nepoužívat sekundární citace (tzn. citace citací, přebírání
citací/odkazů na literaturu z jiných zdrojů), pokud jsou k
dispozici primární zdroje
- Pokud není nutné/vhodné, nepoužívat přímé citace (tzn.
citace celých vět/pasáží)
- využívat co nejaktuálnější zdroje; v případě knih citovat
jejich nejnovější vydání

Nárok na empirickou práci: analýza na úrovni popisu

Nárok na empirickou práci: hlubší analýza na úrovni interpretace
(indukce, dedukce, abdukce)
- Struktura práce:

- Struktura práce:
- Teoretická část (50 % textu)
- Úvod (vymezení výzkumného tématu/problému)
- Teoretické ukotvení (koncepty/teorie)
- Kontext – ČR/zahr. stav (legislativa, služby, cílové skupiny
atp.)
(Z Teoretické části by měly jasně vyplývat výzkumné otázky,
které budou explicitně formulovány v Metodologické části
práce)
- Empirická část (50 % textu)
- Metodologická část (hlavní a dílčí výzkumné otázky,
konstrukce a limity vzorku, metoda/y sběru dat, metoda/y
analýzy dat)
- Analytická část (hlavní zjištění)
- Závěr (vztažení výzkumných zjištění k Teoretické části
práce - co ze zjištění vyplývá vzhledem k představení
tématu/problému a jeho současnému uchopení v odborné
literatuře)

-

povinné přílohy (podle typu analyzovaných dat):
- kvalitativní výzkum: scénář rozhovoru, jeden
anonymizovaný rozhovor, ukázka kódování a/nebo
kódovací kniha, ukázka výzkumných poznámek z
pozorování, informovaný souhlas
- kvantitativní výzkum: dotazník, sken jednoho vyplněného
dotazníku, grafy, tabulky

-

orientační počet odkazů v seznamu literatury: 20 (z toho min 4
zahraniční zdroje a 50 % primární literatura)

- Teoretická část (50 % textu)
- Úvod (vymezení výzkumného tématu/problému)
- Teoretické ukotvení (koncepty/teorie)
- Kontext – ČR/zahr. stav (legislativa, služby, cílové skupiny
atp.)
(Z Teoretické části by měly jasně vyplývat výzkumné otázky,
které budou explicitně formulovány v Metodologické části
práce)
- Empirická část (50 % textu)
- Metodologická část (hlavní a dílčí výzkumné otázky,
konstrukce a limity vzorku, metoda/y sběru dat, metoda/y
analýzy dat)
- Analytická část (hlavní zjištění)
- Závěr (vztažení výzkumných zjištění k Teoretické části
práce - co ze zjištění vyplývá vzhledem k představení
tématu/problému a jeho současnému uchopení v odborné
literatuře; v DP by neměla chybět Diskuse – s čím jsou
zjištění v ne/souladu; jaká výzkumná očekávání se
ne/naplnila a čím si to vysvětlujeme + formulace možných
směrů dalšího výzkumu tématu/problému)

-

povinné přílohy (podle typu analyzovaných dat):
- kvalitativní výzkum: scénář rozhovoru, jeden
anonymizovaný rozhovor, ukázka kódování a/nebo
kódovací kniha, ukázka výzkumných poznámek z
pozorování, informovaný souhlas
- kvantitativní výzkum: dotazník, sken jednoho vyplněného
dotazníku, grafy, tabulky

-

orientační počet odkazů v seznamu literatury: 40 (z toho min 8
zahraničních zdrojů a 70 % primární literatura)

- tzn. ne přehledové stati a učebnice, nýbrž: odborné
články, knihy, knižní kapitoly, pasáže knih, výzkumné
zprávy, závěrečné práce – bakalářské, diplomové,
rigorózní, dizertační – pojednávající výsledky vlastního
výzkumu, policy dokumenty, legislativa
- nepoužívat sekundární citace (tzn. citace citací, přebírání
citací/odkazů na literaturu z jiných zdrojů), pokud jsou k
dispozici primární zdroje
- Pokud není nutné/vhodné, nepoužívat přímé citace (tzn.
citace celých vět/pasáží)
- využívat co nejaktuálnější zdroje; v případě knih citovat
jejich nejnovější vydání
-

- tzn. ne přehledové stati a učebnice, nýbrž: odborné
články, knihy, knižní kapitoly, pasáže knih, výzkumné
zprávy, závěrečné práce – bakalářské, diplomové,
rigorózní, dizertační – pojednávající výsledky vlastního
výzkumu, policy dokumenty, legislativa
- nepoužívat sekundární citace (tzn. citace citací, přebírání
citací/odkazů na literaturu z jiných zdrojů), pokud jsou k
dispozici primární zdroje
- Pokud není nutné/vhodné, nepoužívat přímé citace (tzn.
citace celých vět/pasáží)
- využívat co nejaktuálnější zdroje; v případě knih citovat
jejich nejnovější vydání
-

podporované typy výzkumu: základní, aplikovaný,
participativní, akční, evaluační (možné propojení s povinnými
praxemi)

-

podporované typy výzkumu: základní, aplikovaný,
participativní, akční, evaluační (možné propojení s povinnými
praxemi)

Typ závěrečné práce: projekt
Min nárok: návrh projektu
Příklady projektů vhodných pro DP:
- návrh projektu sociálního podniku
- návrh projektu sociální služby
- návrh komunitního projektu
- návrh projektu zaměřeného na evaluaci služby/projektu
Základní struktura DP:

-

Úvod:
Motivace k výběru tématu
Objasnění jeho propojení se studijním programem

-

Konceptuální část:
Představení problému, který řeší projekt/projektový záměr
Aktuální stav v legislativě, strategických a koncepčních
dokumentech v ČR, případně i v zahraničí tam, kde je relevantní
(např. mezinárodní projekt, obecný rámec v EU)
Zhodnocení výsledků rešerše k danému problému zejména
v české i zahraniční literatuře (včetně teoretického zarámování)
Zhodnocení aktuálního stavu v ČR (případně i v zahraničí tam,
kde je relevantní) – odůvodnění společenského významu a
potřebnosti projektového řešení

-

Projektová část:
Analýza potřebnosti (na základě předvýzkumu – popis vzorku,
metod/y sběru a analýzy dat)
Cíl/e projektu/projektového záměru
Cílové skupiny (popsat základní charakteristiky, případně
předpokládané počty zapojených)
Klíčové aktivity
Indikátory splnění projektu: jasně definované, ověřitelné
(nejméně 3 kvantitativní a 3 kvalitativní)

Personální zabezpečení projektu (složení týmu: rozdělení úkolů
dle specializací)
Matice logického rámce projektu
Harmonogram projektu (přiložení Ganttova diagramu)
Předpokládaná rizika a návrhy na jejich minimalizaci
Finanční rozvaha v základních kategoriích
Potenciální finanční zdroje vycházející z jejich recentní rešerše
(grantová schémata, z nichž by bylo možné čerpat finanční
zdroje na realizaci projektu, včetně zdůvodnění výběru daných
schémat)
Udržitelnost výstupů projektu
Popis předpokládaných implikací pro sociální práci (využití
výstupů projektu v praxi, výzkumu či vzdělávání)
-

