STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Před tím, než začneš psát, je dobré zjistit požadavky své vlastní fakulty, katedry či ústavu. Závěrečné
práce se liší a na každé univerzitě to funguje trochu jinak, mají své vlastní požadavky, které je třeba
respektovat. Většinou se kvalifikační práce shodují v těchto bodech:
ABSTRAKT

ÚVOD

TĚLO PRÁCE

ZÁVĚR

Je odstavec shrnující práci,
včetně výsledků a metod.

Vysvětluje proč, jak a co
práce řeší:

Obsah velmi závisí na
“zvyklostech” v oboru.

Shrnuje, k čemu se v rámci
práce dospělo.

Měl by obsahovat klíčová
slova a být krátký a výstižný …
Jasně říct proč, jak a co se v
práci děje.

Proč:
Vysvětluje motivaci, proč
autor práci píše a proč je
dané téma relevantní.

Obecně:
Obsahuje teorii (shrnutí toho,
co vymysleli jiní a z čeho
vycházím) a popis toho, co děláš
a vymýšlíš ty (praktická část,
výzkum).
Obě tyto části by na sebe měly
navazovat (pozor na zbytečnou
teorii a naopak na nepodložené
závěry).

Vysvětluje, jak došlo nebo
nedošlo k naplnění cílů.
Odpovídá na výzkumnou
otázku a potvrzuje nebo
zamítá hypotézu.

Jeho rozsah (počet slov) může
být určen v požadavcích
školy.
Text dohledatelný online uvidí ho každý, kdo tvou
práci vyhledá, na základě
přečtení se rozhodne, zda si
číst nebo nečíst celou práci.
Nejčastěji bývá napsán česky
a anglicky (může se objevit i
jiný jazyk)
Rozdíl oproti úvodu: je kratší,
stručnější, neobsahuje teorii
a detailní úvod do
problematiky.
Je povinnou součástí každé
závěrečné práce.

Zasazuje řešenou
problematiku do celkového
kontextu daného oboru.
Jak:
Autor zde nastíní svůj pohled
na věc a přístup.
Určuje a vysvětluje zvolené
metody a metodiku pro práci.
Co:
Stanovuje cíle práce,
případně uvádí výzkumnou
otázku nebo hypotézu.
Nezachází se zde do detailů,
neřeší se problémy práce a
nepodávají se výsledky.

Mělo by být logicky
strukturováno (např.
chronologicky/od známého k
neznámému/od obecnějšího ke
konkrétnímu/indukce nebo
dedukce)
Obsahuje popis metodiky výzkumná metoda,
experimentální data, sběr dat,
měření.

Interpretuje výsledky.
Představit, proč práci píšu a
Může obsahovat diskuzi co má komu přinést a co už se shrnutí limitací, např. proč jsem
o daném tématu ví.
se něčemu nevěnoval / jak by se
dalo na mou práci navázat /
Popsat rozložení práce,
jestli se v průběhu mé práce
strukturu, nastínit to, o co se
objevilo něco, co by mé závěry
budu snažit.
změnilo (nová metoda /
přístroj)

Pokud k tomu nedošlo již v
jiné části práce, interpretuje
výsledky a může zahrnovat i
diskuzi.
I negativní výsledky mohou
být výsledky (po konzultaci s
vedoucím), musím je umět
interpretovat.
Vyzdvihuje výsledky a
hodnotu práce. Zasazuje
celou práci do širšího
kontextu.
Jaké je potenciální využití
práce, výsledků v
budoucnosti (výzkum,
aplikace, implementace)
Je důležitý stejně tak jako
ostatní části práce, jedna z
částí, které oponent a
vedoucí čtou velmi pečlivě!
Nech si dost času na jeho
napsání a případné přepsání.

