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1. Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (téma práce):  

Po přečtení tohoto odstavce by posuzovateli projektu mělo být jasné, jak studující začleňují 

dané téma do výstupů z učení svého studijního programu a kterou dílčí oblast studovaného 

oboru chtějí obohatit (viz standardy závěrečných prací na KFJ).  

2. Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání (stručná rešerše, východisko pro cíl práce, 

formulace výzkumných problémů apod.)  

Smyslem této části je poukázat na základní literaturu (myšlenky, názory a teorie různých 

odborníků), kterou studující již k danému tématu prostudovali, z níž budou vycházet. 

3. Cíl práce: 

V této části studující jasně a srozumitelně popíše, co bude výsledkem a smyslem jeho úsilí. 

U kvantitativně orientovaného projektu bude cílem odpovědět na výzkumné otázky a 

potvrdit/vyvrátit stanovené hypotézy. Není-li projekt formulován jako výzkumný, pak student 

může usilovat například o vytvoření typologie, metodické příručky, sady cvičení apod., ale v i 

těchto případech by měl vycházet z analýzy výzkumů třeba i převzatých, pokud není schopen 

vlastní výzkumné sondy. 
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4. Pracovní postup (přístup k řešení, metody zpracování, výzkumné nástroje apod.): 

Orientace v základních výzkumných metodách daného oboru a schopnost adekvátní volby 

metodologie vzhledem k charakteru sledovaných jevů a volbě cílů: kvalitativní výzkum (např. 

pozorování, interview, ohniskové skupiny apod.), kvantitativní výzkum (dotazník, test, 

strukturované pozorování apod.). 

5. Organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.): 

Zde studující v bodech upřesní, kdy a kolik času své práci věnuje, bude-li jeho/její výzkum 

vyžadovat nějaké finanční zabezpečení, příp. nějaké pomůcky.  

6. Předpokládané využití výsledků (způsoby prezentace, publikace apod.) 

Stručně popsat, čemu poslouží plánovaná práce v praxi, pro jaký další výzkum může být 

využita a kde budou její výsledky prezentovány (zda jen v rámci katedry, nebo zda budou 

rovněž publikovány např. časopisecky, příp. jak budou propojeny s dalšími výzkumy). 

7. Seznam literatury a odkazů (citované a výchozí informační zdroje): 

Jedná se seznam literatury, který studující využili ke zpracování projektu, ale kterou také již 

prostudovali v rámci své odborné přípravy. 
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