
Standardy závěrečných prací  
0. Společná ustanovení 
Pro všechny studující PdF MU platí Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací 
(bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)  

0.1 Studující se mohou rozhodnout, zda budou psát své bakalářské, diplomové a závěrečné 
práce v rámci studovaného oboru, či tzv. společného základu (vedoucími práce jsou vyučující 
z kateder či institutů zajišťujících výuku ve společném základu). Oborové práce píší zpravidla 
ve studovaném jazyce, práce v rámci společného základu jsou psány zpravidla česky.  

0.2 Oborové práce je možno psát se zaměřením na lingvistiku, literaturu, kulturní studia 
nebo oborovou didaktiku. Vítány jsou práce propojující dílčí oblasti oboru s didaktikou, jež 
akcentují aplikační vyústění. 

0.3 Téma práce může navrhnout vedoucí práce i studující. Pokud studující navrhne vlastní 
téma, musí být schopna/schopen zdůvodnit, jak se téma vztahuje ke studovanému oboru a 
jak přispěje k jeho profesnímu vývoji.  

0.4 Práce splňují standardy běžné v konkrétním oboru.  

0.5 Studující v závěrečné práci prokazují, že ovládají akademický psaný jazyk, jsou schopny/i 
pracovat samostatně, kriticky číst odbornou literaturu, třídit a propojovat informace, logicky 
argumentovat a zasadit téma práce do širšího kontextu oboru.  

0.6 Při psaní práce v cizím jazyce se studující řídí citačními normami (např. APA, ČSN ISO 
690).  

0.7 Katedry cizích jazyků na svých stránkách zveřejňují další informace k jednotlivým typům a 
zaměřením prací a nabízejí předměty zaměřené na akademické psaní a postupy při psaní 
závěrečných prací. 

 

1. Oborové specifikace pro studenty Katedry německého 
jazyka a literatury  

1.1 Základní rysy závěrečné práce na Katedře německého jazyka a literatury 

1.1.1 Závěrečná práce (bakalářská páce, diplomová práce nebo závěrečná práce v CŽV) má 
povahu vědecké práce samostatně vytvořené studující/m. Napsáním závěrečné práce 
studující demonstruje, že si během studia osvojila/osvojil schopnost samostatně řešit 
problém ze studovaného oboru a prezentovat odborné veřejnosti výsledky své práce 
v přiměřeně zformulovaném textu.  

 

 



1.1.2 Vědecká má tyto základní vlastnosti:  

(a) sleduje jasně vymezenou výzkumnou otázku vyplývající z diskuse v odborné 
literatuře,  
(b) používá pro řešení metody obvyklé v daném oboru,  
(c) opírá se o logickou argumentaci a prověřitelná tvrzení na podporu navrženého řešení,  
(d) transparentním a jednoznačným způsobem poukazuje na používané zdroje a 
myšlenky jiných autorů používaných v práci.  

1.1.3 Práce je samostatně vypracována, pokud se nejedná jen o kompilát z jiných textů, ale o 
text, který prezentuje výsledky vlastních poznávajících aktivit autorky/autora (analýza nově 
získaného empirického materiálu nebo inovativní analýza už existujícího materiálu; kritické, 
srovnávací nebo polemické hodnocení poznatků z jiných prací apod.).  

1.1.4 Samostatně rovněž znamená, že se při práci jedná o autorské dílo, nikoliv o zakázku 
vyhotovenou přesně podle návodu a úkolu jiných osob (např. vedoucí/ho). Autorka/autor je 
zodpovědná/ý za obsah práce.  

 

1.2 Volba tématu  

1.2.1 Téma závěrečné práce (bakalářské, diplomové nebo závěrečné práce CŽV) by mělo 
odpovídat zájmům studujících a navazovat na dosavadní studium na Katedře německého 
jazyka a literatury.  

1.2.2 Z hlediska charakteru se může jednat o práci převážně empirickou, založenou na 
empirickém šetření, nebo o práci převážně teoretickou, založenou na studiu, analýze a 
komparaci různých konceptů, směrů, teorií či dokumentů. 

1.2.3 Na Katedře německého jazyka a literatury mohou být realizovány jen takové práce, 
jejichž vedení i oponování je v souladu s odbornými preferencemi a oborovým zaměřením 
jednotlivých členů katedry i výzkumnými úkoly řešenými na katedře. 

1.2.4 V semestru stanoveném v Pokynu děkana 1/2015 si studující vybírá nebo sama/sám po 
konzultaci s vedoucí/m práce založí téma práce v aplikaci Informačního systému MU (IS) -> 
Rozpisy. 

1.2.5 Téma, které už bylo na katedře zpracováno, bude povoleno jen v případě, že jej 
studující pojme novým způsobem za využití nových metodologických postupů. 

1.2.6 Upřesňování tématu probíhá na základě studia literatury a po konzultacích s vedoucí/m 
práce. Poté studující vypracuje projekt závěrečné práce, který je podmínkou pro ukončení 
předmětu NJ_BPp – Projekt bakalářské práce či předmětu NJ_DPp – Projekt diplomové 
práce. 

Jako první krok pro zpracování projektu práce se doporučuje absolvovat Online-modul 
Závěrečná práce umístěný v interaktivní osnově předmětu. 

1.2.7 Závěrečné práce jsou psány zpravidla v němčině.  



 

1.3 Struktura závěrečné práce 

Struktura závěrečné práce se může lišit podle toho, zda se jedná o práci převážně empirickou 
(1.3.1 A) nebo převážně teoretickou (1.3.1 B). Klíčové náležitosti jsou oběma typům prací 
společné (srov. 1.3.2 až 1.3.5), a to především v jejich formálním uspořádání.  
 
1.3.1 Příklad možných variant 
 

A) Práce empirické povahy: 

Obsah 

1. Úvod 

2. Teoretická východiska výzkumného úkolu 

3. Vlastní výzkum 

● Vymezení cíle, formulace výzkumných otázek, příp. hypotéz 
● Charakteristika a popis zkoumaného souboru 
● Metody sběru dat a jejich analýzy 
● Výsledky 

4. Interpretace 

5. Diskuse 

6. Závěry 

Seznam literatury (použitých zdrojů) 

Přílohy 

  



 

B) Práce teoretické povahy: 

Obsah 

1. Úvod 

2. Teoretická východiska (stav poznatků o řešené problematice) 

3. Problematika, cíl a (popř.) pracovní hypotéza 

4. Metodologie 

5. Diskuse 

6. Závěr 

Seznam literatury (použitých zdrojů) 

Přílohy 

 

1.3.2 Teoretická část  
Teoretická část je založena na studiu odborné literatury. Studující zjišťuje aktuální stav 
poznání v dané oblasti a hodnotí závěry, ke kterým dospěli jiní badatelé.  

Provádí analýzu zdrojů relevantních pro téma své práce, zaujímá k nim kritické stanovisko, 
případně je obohacuje o další teoretické závěry. Rešerše, tedy shrnutí toho, co o tématu bylo 
publikováno, stojí na počátku tvorby práce (s pomocí elektronických informačních zdrojů 
MU, např.: https://ezdroje.muni.cz/, https://katalog.muni.cz). 

1.3.3 Výzkumná část 

Studující formuluje cíl výzkumu, výzkumné otázky a zvolí vhodnou metodu pro řešení úkolu. 
V práci ji poté popíše, představí postup realizovaného výzkumu společně s jeho výsledky, 
které následně interpretuje a komentuje. Zvolená metodologie je v souladu s výzkumnými 
postupy v jednotlivých oblastech, mezi nimiž si student své téma vybere: tedy v lingvistice, 
literární vědě, kulturních studiích nebo didaktice cizích jazyků.  

Pro oborově didaktické práce je často relevantní tzv. praktická část, tedy pracovní 
listy/návrhy úloh, které slouží jako nástroje pro ověřování hypotéz či zodpovězení 
výzkumných otázek.  

1.3.4 Obrázky, grafy, tabulky 

Obrázky, grafy a tabulky jsou zařazeny v textu, nebo jsou i součástí příloh. Průběžně se číslují 
a opatřují výstižným názvem (popiskem). Představují výstupy výzkumu, dokumentují 
podmínky práce, použitý materiál, postup či výsledky. Musí být následně slovně popsány a 
vyhodnoceny. 



Seznam obrázků, grafů a tabulek je uveden v obsahu práce a umístěn za seznamem použité 
literatury. 

1.3.5 Přílohy 

Přílohami mohou být ukázky vyplněných dotazníků, statistické výpočty, různé obrazové 
materiály, fotografie, pomocné tabulky, příp. zhotovené pomůcky či datové nosiče (DVD, CD 
aj.) či odkazy na externí úložiště. 

Přehled příloh se uvádí v obsahu práce, autorka/autor na ně upozorní v úvodu práce. Práce 
musí být srozumitelná i bez příloh.  

 

1.4 Průběh psaní práce  

Od studující/ho se vyžadují pravidelné osobní, e-mailové nebo online konzultace s vedoucí/m 
práce, která/ý mu může poskytnout: pomoc s vymezením vybraného tématu, formulací cíle, 
časovým rozvržením práce, příp. s výzkumným designem. Vedoucí práce doporučuje 
odbornou literaturu a poskytuje odbornou podporu po dobu psaní závěrečné práce. 

Od studující/ho se očekává: aktivní přístup při psaní závěrečné práce, realistické časové 
rozvržení a dodržení konzultací a termínů, vysoký stupeň odpovědnosti a samostatné práce, 
např. uvedení všech pramenů, jazyková a formální správnost textu práce. 

 

Zpracoval tým KNJL se souhlasem vedení KNJL. 

Platnost od 1. dubna 2022 

Účinnost pro studující, kteří zapisují předmět NJ_BPp nebo NJ_DPp v semestru jaro 2022 
poprvé. 

Tímto dokumentem se ruší Standardy zveřejněné na stránkách KNJ do března 2022. 

 

 


