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Jméno a příjmení

1. verze Úvodu Bakalářské/Diplomové práce, pro zápočet z předmětu B_BSe/N_DSe,
AR

vyučující:

Podle tzv. deskriptorů platných v prostoru ECTS by měl text obsahovat tyto části (odstavce)1:
Odstavec 1: Zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění problémů, které student bude
řešit. Tato část obsahuje také zdůvodnění, proč bylo téma zvoleno.
Vzor: (např. ve své práci se zabývám…chci se věnovat problematice…mám o tomto tématu
znalosti… téma je aktuální protože …)
Odstavec 2: Současný stav problematiky.
Doporučení:
Jak je téma frekventováno v odborných pramenech a v kterých, co nového a významného v
dané oblasti existuje, aktuální vývoj v oboru. Je třeba uvést alespoň 2-3 významné autory,
kteří se věnují přímo danému tématu, nebo tématům podobným a jejich přínosy. Zde
prokazuje student základní znalost oboru, tématu a problému
Odstavec 3

Stanovení cíle bakalářské /diplomové práce a pracovních hypotéz DP

Doporučení:
- Cíl musí být exaktně hodnotitelný, měřitelný, musí iniciovat přínosy ve srovnání s vývojem
problematiky atp. V závěru práce musí být uvedeno, do jaké míry se podařilo naplnit
stanovený/é cíl/e ZP
- Formulovat cíl, resp. další dílčí cíle, umožňující zpracovateli naplnění cíle hlavního.
- V diplomových pracích formulovat hypotézy ZP, které napomohou k exaktnímu
vyhodnocení v závěru práce
- Při stanovení cíle je možno využít metodiku hodnocení cílů SMART.
Odstavec 4: Popis metod odborné práce, které budou v průběhu zpracování ZP
použity.
Kvantitativní/kvalitativní výzkum, metody dedukce/indukce, analýza/syntéza, komparace,
abstrakce, generalizace, analogie, modelování.
Rozsah 1. Verze Úvodu činí u:

- bakalářských prací 1-2- strany
- diplomových prací 3 – 4 strany

Vyjádření vedoucího ZP: s předloženým textem souhlasím.……………………………….2
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Úvod neobsahuje podrobný popis obsahu a jednotlivých kapitol ZP, osobní beletristická konstatování a podobné
úvahy, historie a podrobný popis subjektu, kde bude realizována aplikační část ZP, další reálie, úvahy
2
Odevzdání 1. verze Úvodu bakalářské/diplomové práce vypracované podle tohoto vzoru do konce zkouškového
období v letním semestru 2014 s parafou vedoucího závěrečné práce (nebo prostřednictvím jeho mailu na
adresu: arnost.klesla@centrum.cz), je jednou z podmínek udělení zápočtu z předmětu B_BSe/N_DSe

