ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni
1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI
V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat
zadané téma. Analýza problému by měla obsahovat také vlastní názor autora na nejzávažnější
otázky tématu. Vlastní text práce zpravidla nepřesahuje 100 stran, minimální rozsah je 40
stran. K rámcovým požadavkům odkazujeme studenty na dokument „Pokyny děkanky k
vypracování bakalářské a diplomové práce“ přístupný na internetových stránkách Fakulty
pedagogické ZČU v Plzni v sekci „Úřední deska – Bakalářské a diplomové práce“
(http://www.zcu.cz/fpe/about/uredni_deska/diplomove_bakalarske_prace/7_2.doc).
Student má možnost si téma vybrat prostřednictvím vyhlášených a na katedrálních
internetových stránkách (www.kpg.zcu.cz, sekce „Diplomové práce“) uveřejněných témat,
případně může se „svým“ tématem oslovit vybraného vyučujícího a téma s ním
prokonzultovat. Na základě konzultace a vytvoření projektu diplomové práce student předloží
na předepsaném formuláři „Zadání diplomové práce“, které je úředním dokumentem FPE
ZČU v Plzni. Vyplněný a vedoucím práce potvrzený formulář student spolu s projektem
diplomové práce jako přílohou odevzdá ve stanoveném termínu na katedru pedagogiky.
Upozorňujeme studenty na fakt, že v „Zadání diplomové práce“ vyplněnou položku „Název
tématu“ je nutné považovat za název práce. O změnu názvu práce může student požádat
vedoucího katedry, na níž práci píše. Vedoucí práce spolu s vedoucím katedry může potom
navrhnout prodloužení doby zpracovávání práce.
Téma diplomové práce a k tomu zpracovaný projekt zpracovává student s ohledem
na originalitu. Téma diplomové práce a s tím spojené realizované výzkumné šetření se nesmí
shodovat s již obhájenou bakalářskou prací (totožný výzkumný cíl práce a totožné použité
metody zkoumání).
Diplomová práce může být vedena pouze interními či externími vyučujícími FPE. Diplomová
práce je vedena pod supervizí vedoucího práce prostřednictvím Semináře k diplomové práci
(individuální konzultace studenta s vedoucím práce), který si student zapisuje pro letní
semestr I. roč. NMg. studia, příp. IV. roč. mgr. studia (Předmět KPG/DISE) a pro zimní
semestr II. roč. NMg. studia, příp. V. roč. mgr. studia (Předmět KPG/DS2). Student je
povinen si oba semináře zapsat a zařadit je do svého studijního plánu

2 HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ DP
Zadání tématu DP do informačního systému ZČU

Zapsání předmětu KPG/DISE, který se uskuteční v LS 1. roč. nav.
mgr. studia, případně 4. roč. mgr. studia
Zapsání předmětu KPG/DS2, který se uskuteční v ZS 2.roč. nav. mgr.
studia, případně 4. roč. mgr. studia

prosinec (ZS 1. roč. mgr.
nav. studia, příp. 4. roč.
mgr. studia)
podzimní zápis pro 1. roč.
mgr. nav. studia, příp. 4.
roč. mgr. studia
červnový zápis pro 2. roč.
mgr. nav. studia, příp. 5.
roč. mgr. studia
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Termín odevzdání DP
a obhajoby DP

I. jarní termín odevzdání
obhajoba
letní termín odevzdání
obhajoba
podzimní termín odevzdání
obhajoba

březen
(LS 2. roč. resp. 5. roč.)
květen
(LS 2. roč. resp. 5. roč.)
červen
(LS 2. roč. resp. 5. roč.)
září
listopad
leden

3 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU DP
 Název práce
 Kontext
 Vymezení výzkumného problému
 Proč student považuje téma za zajímavé, co o tématu ví z literatury (správné
odkazování na ni) či na základě vlastního pozorování
 Jaká teoretická tvrzení, případně jaká empirická data student v literatuře našel
 Cíl práce a jeho zdůvodnění & metodologie
 Vymezení výzkumného cíle
 Stručný nástin metodologie (výzkumné strategie & metody, výzkumný vzorek,
pracoviště výzkumu))
 Osnova práce
 Časový harmonogram prací
 Bibliografie k tématu v rozsahu min. 10 titulů

4 PODOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE
4.1 Formální podoba diplomové práce
Diplomová práce musí být zpracována na PC na formátu A4, vždy po jedné straně listu
papíru. Student by neměl dopustit, aby v práci zůstaly gramatické chyby.
Vazba práce je knižní. Práce se odevzdává na sekretariátu Katedry pedagogiky
do stanoveného termínu vždy ve dvojím vyhotovení (obojí zůstává katedře) včetně přiložené
práce vypálené na CD. K dalším technickým parametrům, kterých je nutno dbát odkazujeme
studenty na publikaci autorů Michalík P.; Roub Z.; Vrbík V s názvem „Zpracování diplomové
a bakalářské práce na počítači“. Je možné využít i tzv. šablony pro tvorbu bakalářské
a diplomové práce pro studenty FPE veřejně dostupné na www.fpe.zcu.cz v sekci „Úřední
deska – Bakalářské a diplomové práce“.
Struktura bakalářské práce je následující:


Desky
Šablona pro desky diplomové práce je studentům dostupná na www.fpe.zcu.cz v sekci
„Úřední deska – Bakalářské a diplomové práce“. Na hřbetu vazby může a nemusí být
uvedeno jméno a příjmení autora a název práce, pokud není příliš dlouhý.



Titulní list
Šablona pro titulní list diplomové práce je studentům dostupná na www.fpe.zcu.cz v sekci
„Úřední deska – Bakalářské a diplomové práce“. Titulní list navíc obsahuje jméno,
příjmení a tituly vedoucího práce, dále pak stručný a výstižný název práce, který by neměl
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obsahovat odborné zkratky. Upozorňujeme na fakt, že název práce uvedený na titulním
listě se musí shodovat s názvem práce (tématu) uvedeným v Protokolu o zadání
diplomové práce.


Protokol o zadání diplomové práce
Protokol o zadání diplomové práce si student vyzvedne před finálním tiskem práce
na sekretariátě katedry pedagogiky.



Prohlášení o samostatném zpracování bakalářské práce
Šablona pro Prohlášení o samostatném zpracování diplomové práce je studentům
dostupná na www.fpe.zcu.cz v sekci „Úřední deska – Bakalářské a diplomové práce“.



Poděkování
Na začátku práce za formálním prohlášením může být dle uvážení autora uvedeno
poděkování.



Obsah
Obsah práce uvádíme po kapitolách v desetinném třídění s tečkami pouze mezi
jednotlivými úrovněmi třídění (např. 2 Základní pojmy, 2.1 Implementace a pojmy s ní
související, 2.2 Rehabilitace). Obsah doporučujeme vytvořit automaticky.



Vlastní text
Parametry členění vlastního textu závisí na požadavcích, které klade zpracovávané téma.
Pro členění vlastního textu je možno využít následující hrubé schéma.
Úvod
Teoretická část (současný stav řešení problematiky, polemika teoretických zdrojů,
využití zahraniční literatury)
Empirická část obsahuje metodologii prováděného výzkumného šetření s jasně
formulovanou výzkumnou strategií (kvalitativní, kvantitativní, smíšený), výsledky,
shrnutí výsledků, doporučení pro praxi.
Závěr



Resumé ( české i cizojazyčné)
Resumé práce tvoří stručný souhrn informací o obsahu práce a jejích zjištěních. Uvádí
se v českém a vybraném světovém jazyce.



Použitá literatura
Seznam citované literatury je obvykle abecedně řazen podle příjmení autorů. Více děl od
stejného autora řadíme sestupně podle roku vydání. Ke způsobům práce s odbornou
literaturou, způsobům citování a parafrázování odkazujeme studenty na dokument
Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690 – 2 dostupný
například na www.boldis.cz. Jako dalšího možného zdroje informací pro práci s odbornou
literaturou lze využít www.citace.com.



Seznam tabulek, grafů a schémat
Označování tabulek, grafů a schémat musí být v práci jednotné. Mají své vlastní číslování
a číslují se průběžně (čísla na sebe navazují). Musí mít nadpis – resp. název, který
vytiskuje jejich podstatu a sdělení. Mohou být zařazeny přímo do textu nebo mít formu
příloh za textem práce. Pokud jsou řazeny za textem, musí na ně být v textu odkázáno.



Seznam příloh
Příloh je možno využít v případě, že doplňkový materiál nelze nebo není vhodné umístit
přímo do textu práce. Část „Seznam příloh“ je seznamem přiložených materiálů, které
jsou průběžně číslovány a do seznamu dle tohoto pořadí řazeny.
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4.2 Obsahová podoba bakalářské práce
-

-

-

-

-

typ prací
o empirická
o teoretická
o historická
o komparativní
práce má jasně vymezený výzkumný cíl, jehož míra naplnění je v závěru práce
reflektována
práce zpracovává odpovídající okruh české a cizojazyčné odborné literatury
teoretická orientace v problematice. Cíl práce je stanoven s ohledem na originalitu – měl by
být otevřený, výzkumná otázka dosud neprobádaná.
o použití nezbytné teorie, prezentace širšího spektra způsobů, jimiž je problém možné
vymezit + autorovo vlastní shrnutí a zdůvodnění
komplexnost a aplikace teoretických hledisek
zacílenost
o schopnost soustředit se na vybraný výzkumný problém a formulovaný cíl práce bez
nadbytečných pasážích, u kterých chybí dostatečné zdůvodnění toho, proč je autor
práce uvádí.
komplexnost a aplikace metodologických hledisek
o souvisí se zacíleností
o autor práce je schopen:
 vysvětlit, k čemu využil teoretickou část práce v její výzkumné fázi,
 vymezit výzkumný problém, pojmy v něm obsažené,
 formulovat výzkumný cíl, případně z něj odvozené dílčí výzkumné otázky
 vymezit odpovídající výzkumnou strategii, výzkumné metody a výzkumný
vzorek
 osvětlit způsob získávání dat a informací a získaná zjištění následně
interpetovat z hlediska stanoveného výzkumného cíle
aplikovatelnost získaných poznatků, proporcionalita teoretické a praktické části práce

5 KONZULTOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V SEMINÁŘÍCH
Studentovou povinností je, aby během práce na diplomové práci absolvoval u svého
vedoucího práce minimálně 8 a maximálně 10 osobních konzultací. Povinné konzultace jsou
vedle
samostudia
nezbytnou
součástí
předmětů
Diplomový
seminář
(KPG/DISE)
a
Diplomový
seminář
(KPG/DS2).
Udělení
zápočtu
v jednotlivém semináři je kromě jiného podmíněno min. 4 konzultacemi (ideálně tedy
4 – 5 konzultací v jednom semestru).
Práci lze odevzdat na sekretariátu KPG pouze v případě, že k tomu dá vedoucí práce písemné
doporučení. Formulář „Doporučení vedoucího práce k odevzdání DP” je uveřejněný na
internetových stránkách katedry pedagogiky (www.kpg.zcu.cz) v sekci „Diplomové práce”.

6 OBHAJOBA A JEJÍ PRŮBĚH
Obhajoba diplomové práce je nedílnou součástí státních závěrečných zkoušek. Klasifikace
obhajoby práce se započítává do celkového studijního hodnocení. Vedoucí práce a oponent
vypracují hodnocení předložené DP tak, aby se s nimi mohl student seznámit nejpozději sedm
dní před obhajobou. Součástí hodnocení je klasifikace jedním ze stupňů „výborně“, „velmi
dobře“, „dobře“, „nevyhovující“. Je-li práce hodnocena jako „nevyhovující“ vedoucím práce i
oponentem, oznámí to vedoucí katedry studentovi nejpozději do čtyř týdnů po jejím
odevzdání. Současně po dohodě s vedoucím práce rozhodne o způsobu přepracování práce.
Při obhajobě student svoji diplomovou práci představí formou ústní prezentace nepřesahující
10, maximálně 15 minut. Student komisi seznámí s tématem práce, řešenými problémy,
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metodologií prováděného výzkumného šetření, získanými výsledky a uvede využití získaných
poznatků v praxi směrem ke studovanému oboru.
Následuje představení posudků vedoucího a poté oponenta. Student je poté vyzván k reakci
na připomínky uvedené v posudcích a vyjádření se k otázkám formulovaným v posudcích.
Odpovědi na otázky volně přecházejí v diskuzi nad vybraným tématem a k závěrečnému
shrnutí a zhodnocení obhajoby a předložené diplomové práce.
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