Vymezení pojmu bakalářská / diplomová práce
„Diplomová práce není chápána jako konečný vrchol…ale jako odborný stupeň v celoživotním
vzdělávání.“ (Fromel, 2002, s.27)
Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat
odborné téma, využít k němu relevantní literární prameny za předpokladu respektování autorského
práva.
TÉMA + PRAMENY
Text může být pojat jako:
 teoretická úvaha,
 empirické poznatky,
 polemiky a metodologické úvahy,
 praktická doporučení ohledně existujících postupů,
 návrhy změn stávajících zvyklostí
 předložení nových strategických plánů a projektů apod.
Text předpokládá vyváženost vlastního přínosu a názorů s obecně uznávanými vědeckými fakty
v oboru.
FAKTA + VLASTNÍ NÁZOR
Název práce má být jasný a jednoznačně vymezující podstatu textu, tedy podat základní informaci o
obsahu textu.
Forma se řídí mezinárodně uznávanými normami pro citování - Např. ISO 690:1987 a ISO 6902:1997, norma APA aj.

A: Bakalářská diplomová prace (BP)
V ní student prokazuje schopnost prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.
BP je založena na orientačních výzkumech nebo uceleně zpracovává přehled poznatků o závažném
odborném problému.
1. V úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro
psaní bakalářské práce a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu.
Závěr úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být
vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.
2.





V teoretické části autor:
Shrnuje dosavadní poznatky k danému problému,
definuje klíčové pojmy tématiky BP (resp. názvu práce),
analyzuje stav řešené problematiky - založeno především na vlastním studiu literatury,
podává příp. i historický přehled a okruhy, které se v dané tématice objevují.

3.







Praktická část obsahuje:
cíle, úkoly a případně formuluje hypotézy,
metody, které se budou aplikovat,
řešení problému, výpočty, analýzy, apod.,
přináší diskusi a vyslovení přínosu práce,
doporučení - možnost uplatnění řešení v teorii a praxi.
závěr - shrnuje výsledky, příp. předkládá stav potvrzení hypotéz, hodnotí splnění cíle

Praktická část BP by měla navazovat na předchozí teoretický rozbor, tj. teoretická a praktická část
by měly tvořit konsistentní celek.
4. Referenční seznam - seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů.

B: Magisterská diplomová práce (DP)
Rozsáhlejší odborná studie - kladen vyšší nárok než na BP.
Mezi hlavní cíle DP patří:
 Osvojit si řešení vědeckého problému (odborného, didaktického, projekčního apod.),
 naučit se pracovat s větším množstvím literatury,
 naučit se zpracovávat výzkumné údaje..
Text je strukturován jako odborná výzkumná zpráva zpravidla dle schématu:
Vymezení problému – Řešení problému – Přínos výsledků pro teorii a praxi

Shrnutí (BP, DP):
Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat:
 Schopnost tvůrčího zpracování odborné tématiky při zvládnutí formálních náležitostí
(přístup, obsah a metody)
 schopnost postižení tématu práce v adekvátní hloubce,
 schopnost řešit samostatně odborné problémy s využitím odborných zdrojů.
Jedná se o některý z typu práce:
 Teoretické povahy - založenou na studiu, analýze a komparaci různých konceptů,
směrů, teorií či dokumentů,
 empirické povahy - založenou na empirickém výzkumu,
 kombinované povahy založenou na kombinaci obou předchozích typů,
 tvůrčí povahy, jejíž významnou složkou je tvůrčí či vývojová činnost.

Zdroje:
Fromel, K. (2002) Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Olomouc : UP.
Vodáková, J. et al. (2007) - http://it.pedf.cuni.cz/metodika

