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Struktura práce
● Úvod

● Cíl práce

● Literární rešerše (kritické zhodnocení literatury a 

pramenů)

● Metodologie 

○ (podkapitola Adekvace metod)

● Praktická část práce (vlastní práce)

● Diskuse a závěr

● Seznam literatury - abecedně seřazené použité 

prameny

● Přílohy



Úvod

- shrnutí vaší práce

- stručné představení práce čtenáři - co může 

očekávat

- zmínit aktuálnost sledovaného tématu, proč 

je dobré se tímto tématem zabývat



Cíl práce

- odpověď na výzkumnou otázku

- výzkumná otázka jasně formulovaná

- VO provází celou prací, mít stále před 

očima! udržuje provázanost práce

- pozor na dvojité otázky (Jak hodnotíte 

studium a restaurační zařízení na ČZU? 

takto ne!)



Literární rešerše
= kritické zhodnocení literatury

- seminárka - aspoň 1 odborný článek z databází

- seznámí čtenáře a pisatele s literaturou, která byla již napsána, co už bylo 

vyzkoumáno

- kriticky hodnotí publikace, které přímo (nebo okrajově) souvisí s 

výzkumnou otázkou! (nepsat, o čem publikace je, ale jak souvisí s vaší 

VO)

- názorný příklad 

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=ukazky_literarni_reserse, nebo 

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=zivot_senioru_v_dnesni_spolecnosti

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=ukazky_literarni_reserse
http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=zivot_senioru_v_dnesni_spolecnosti


Kde hledat zdroje

- http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/

- Web of Science

- source titles - obsahují názvy pěti periodik, 

které obsahují nejvíce záznamů k 

vyhledávanému tématu

http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/
http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/










EBSCO

- http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/

http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/
http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/






Další databáze

- Infozdroje SIC - Web of Knowledge, SCOPUS, 

EBSCO, ProQuest, J-Stor (zemědělské)

- SIC kurzy http://www.sic.czu.cz/cs/?r=5449

- MLP http://www.mlp.cz/cz/sluzby/databaze-v-

knihovne/

- NKP 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-

b&local_base=nkc

http://www.sic.czu.cz/cs/?r=5449
http://www.sic.czu.cz/cs/?r=5449
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Citace

- ukázky citací: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-

vskp/doporuceni/priklady-citovani/

- sic kurzy http://www.sic.czu.cz/cs/?r=5449

- generátor citací - www.citace.com

- správa citací včetně propojení WoS, EBSCO 

www.myendnoteweb.com (SIC připravuje manuál)

- WIKI citace (( co citujete a bude pod čarou )) (viz 

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=zivot_senioru_v_d

nesni_spolecnosti) 

http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/priklady-citovani/
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Metodologie

= způsob práce, který vás dovede k cíli

- kvalitativní - do hloubky, nemožnost 

generalizace, ale hlubší pochopení problému

- kvantitativní - možnost generalizace



Metodologie - KVL
- seminárka

- alespoň 2 respondenti + 

- podkapitola - adekvace metod (=výhody a nevýhody vašeho 

konkétního výzkumu)

typy metod KVL výzkumu:

- obsahová analýza, generační metoda, pozorování

- rozhovor (rozdíl v určení důležitosti otázek)

- řízený

- neřízený

- polořízený



Tipy a triky k vedení rozhovorů

- příprava otázek

- představit účel výzkumu, čeho se rozhovor bude týkat

- k prolomení ledů a větší důvěře je dobré něco říct o sobě

- sondy v rukávu (to je velmi zajímavé, můžete mi o tom říct více? nebo jen 

pomlka nebo zopakovat odpověď a respondent něco doplní)

- řazení otázek, citlivé na konec

- anonymita, nahrávání rozhovoru

- nelze se připravit na vše

- ukázka rozhovoru v příloze 

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_fotbalovi_fanousci

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_fotbalovi_fanousci
http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_fotbalovi_fanousci


Zpracování praktické části

= ne přepisy rozhovorů

- čtivé zpracování 

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_

fotbalovi_fanousci

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_fotbalovi_fanousci
http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_fotbalovi_fanousci


Více na...

- vše, co probíráme 

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=doporu

ceni_k_psani_textu

http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu
http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu

