
                                                                            Požadavky na závěrečnou práci 

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE APLIKAČNÍHO CHARAKTERU 

CÍL  

 

Práce aplikačního charakteru má za cíl navrhnout přínosné, odborně erudované a realizovatelné řešení 

konkrétního problému či potřeby praxe. Diplomant(ka) v práci prokáže, že je schopen (schopna) 

teoreticky popsat konkrétní problém, provést analýzu potřeb a vytvořit projekt, jenž nabízí konkrétní 

řešení.  

Navrhované „řešení“ (dále jen projekt) může mít rozmanitou podobu. Může se jednat například o tvorbu 

metodiky, návrh kurzu, návrh firemního vzdělávání, tvorbu e-learningového kurzu atp. Ve všech 

případech se jedná o kompletní přípravu, která však nemusí být pilotována na účastnících či například 

podána do projektové soutěže atp. 

STRUKTURA 

PRÁCE 

 Struktura textu je logická, u každé z kapitol diplomant(ka) vysvětluje, proč byla do textu zasazena a jak 

souvisí s cílem práce. Text je členěn na kapitoly a podkapitoly nejvýše do třetího řádu (1.1.1).  

ÚVOD  

1. Představení řešeného problému a zdůvodnění potřebnosti řešení.  

2. Rámcové vysvětlení kontextu řešeného problému či potřeby praxe a vztahu diplomanta 

(diplomantky) k instituci/projektu. Diplomant(ka) např. uvede, že byl (byla) členem (členkou) 

nějakého týmu a vysvětí podíl vlastní práce na konkrétním úkolu.   

3. Jasně popsaná a cílem zdůvodněná struktura jednotlivých kapitol.  

TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části  jsou na základě kvalitních odborných zdrojů popsány a logicky uspořádány všechny 

koncepty a přístupy, které jsou pro problém a jeho řešení relevantní. Volba a rozsah témat zpracovaných 

v teoretické části by se měla řídit tím, aby poskytla dostatečnou oporu pro následné zdůvodní 

konkrétních návrhů v aplikační části. V některých případech bude nezbytné zmapovat platnou 

legislativu. Pokud tedy diplomant(ka) chce např. navrhnout program pro učitele seznamující je 

s dialogickým vyučováním, teoretická část musí obsahovat nejen vymezení dialogického vyučování a 

jeho klíčových témat (pro tvorbu obsahu kurzu), ale i kontext Dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (na základě něj například navrhne rozsah kurzu) a klíčové zásady andragogické didaktiky (na 

základě nichž bude volit konkrétní didaktické postupy a metody).  

Z textu by mělo být vždy patrné, kde končí parafráze literatury a kde začíná komentář diplomanta 

(diplomantky). 

Teoretická část ústí ve shrnutí a v definici jasného zdůvodnění aplikačního cíle práce (např. navrhnout, 

vytvořit, naprogramovat,…) a vyvození kritérií kvality, která by mělo konkrétní řešení splňovat (např. 

obsahová přiměřenost programu pro učitele v praxi, splnění požadavků na akreditaci v rámci DVPP, 

dodržení zásad andragogické didaktiky atp.).  

APLIKAČNÍ ČÁST 

1. Aplikační část práce popíše konkrétní kontext (popis prostředí nebo organizace), jehož se 

řešený problém týká včetně vymezení cílové skupiny (např. popis MŠ Sluníčko s vyšším počtem 

znevýhodněných žáků a nedostatkem aprobovaných učitelů, na něž projekt cílí). 

2. V některých případech může být závazné vymezení vlastního přínosu diplomanta 

(diplomantky). Pokud je navržený projekt součástí komplexní práce či práce více autorů/tvůrců, 
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je třeba vyjmenovat témata zpracovaná diplomantem (diplomantkou), případně uvést kolik 

procent práce diplomant(ka odvedl(a). 

 

3. Seznámí s metodologií analýzy potřeb, tedy popíše metody, jak byla potřebnost zjišťována, 

zdůvodní vzorek, na němž byla zjišťována, a popíše jak se diplomant(ka) vyrovnával(a) 

s etickými požadavky (informované souhlasy organizace či jednotlivých aktérů).  

Dle cíle a problému řešeného v diplomové práci mohou být použity metody jako jsou 

rozhovory, pozorování, analýza dokumentů, metodik užívaných v praxi (např. v intervenčních 

programech, pracovních postupech v činnostech s klienty), testování, nástroj z již 

publikovaného výzkumu apod. Doporučená velikost vzorku se odvíjí od použitých metod, 

doporučujeme např. 4 rozhovory, 4 hodiny pozorování se strukturovaným záznamem 

poznámek, 20 stran textů relevantních dokumentů.  

4. Seznámí s výsledky analýzy potřeb a srovná je se závěry teoretické části, čímž ještě přesněji 

specifikuje požadavky na konkrétní řešení.  

5. Jádrem aplikační části práce je podrobný popis navrhovaného řešení. Diplomová práce musí 

obsahovat kompletní strukturovaně popsaný projekt, v relevantních případech odkazuje na 

online produkt (např. v případě tvorby výukových videí či online kurzu). 

6. Zdůvodnění jednotlivých segmentů/postupů využitých v řešení s ohledem na teoretickou část 

práce. Může se jednat o samostatnou kapitolu, či tato zdůvodnění mohou být součástí popisu 

projektu.  

ZÁVĚR 

1. Připomenutí cíle projektu a kritérií pro jeho řešení. 

2. Shrnutí klíčových bodů řešení a vyhodnocení naplnění kritérií a cíle práce. 

3. Vyzdvihnutí prvků, v nichž je řešení inovativní a na základě nich definování doporučení pro 

praxi/implementaci. 

4. Reflexe limitů návrhu a možnosti dalšího rozvoje. 

PŘÍLOHY 

V případě aplikačních prací záleží na řešeném problému a použitých metodách nebo postupech. Závazné 

je doložení analýzy potřeb (např. přepis rozhovoru, pozorovacího záznamu atp.). 

V případě, kdy není účelné prezentovat kompletní řešení v samotném textu aplikační části práce 

(například pracovní listy, karty her, programový kód atp.), je třeba tyto části řešení projektu doložit 

v přílohách. 

FORMÁLNÍ 

POŽADAVKY 

 JAZYKOVÁ SPRÁVNOST 

Text důsledně dodržuje platná pravidla pravopisu. 

FORMÁTOVÁNÍ 

Doporučeno je využít pro formátování práce univerzitní šablony. Závazné je použití aktuální normy APA 

v citování zdrojů, ostatní formální náležitosti (formát nadpisů, tabulek, atp.) vycházejí z univerzitní 

šablony.  

DOPORUČENÝ ROZSAH 

Doporučený rozsah je přibližně 70 tisíc znaků bez obsahu, seznamu literatury a příloh. 

  


