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USMERNENIE K OBSAHU
ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Usmernenie k obsahu záverečných prác

Návrh vypracovala doc. E. Poláková. Upravené po porade dňa 6.12.2010

Bakalárska záverečná práca je podmienkou I. st. vysokoškolského vzdelávania a je prvou    písomnou
vedeckou  prácou, ktorou študent preukazuje teoretickú orientáciu v svojom študijnom odbore
a schopnosť aplikovať tieto poznatky v praxi. V jej obsahu sa preto proporcionálne uplatňujú
kvalitatívne nižšie  vedecké požiadavky oproti prácam na vyššom stupni vzdelávania (diplomové,
rigorózne, dizertačné, habilitačné).

Diplomová práca je záverečnou prácou, ktorou sa ukončuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.
Tento druh je typický kontextovým výkladovým kvalifikačným žánrom. Na diplomovú prácu sú kladené
vyššie vedecké požiadavky s prihliadnutím na metódu skúmania problému podľa jeho povahy.

V tomto usmernení sa budeme venovať iba obsahu hlavnej časti práce - jadra (v zadaní práce
označené číslami 2,3,4), ktorý sa môže líšiť podľa zamerania práce.

Štandardné zadanie práce:

1. Úvod – definovanie cieľa.
2. Teoretické východiská a zvolený metodologický prístup. (súčasný stav)
3. Praktická aplikácia so zreteľom na predpokladaný výstup.
4. Zhrnutie, odporúčania, prínosy.
5. Záver.

Študent, po zvolení témy práce, sa po konzultácii so školiteľom rozhodne pre konkrétne zameranie
práce, a to:  1) teoretické,  2) teoretické-aplikačné,  3) teoreticko-empirické.

1. Obsah jadra práce orientovanej teoreticky: Teoretické záverečné práce.

Teoretické práce sa zaoberajú javmi, ktoré študenti popisujú, analyzujú a hodnotia najmä
z teoretického hľadiska. K tomu využívajú teoretické metódy, akými sú: analýza, syntéza,
porovnávanie (komparácia), indukcia, dedukcia, zovšeobecňovanie, abstrakcia, konkretizácia atď.
Prostredníctvom uvedených metód študenti dochádzajú k záverom rýdzo teoretického charakteru.
Témami teoreticky zameraných prác môžu byť rôzne teoretické koncepcie, smery, školy alebo témy,
ktoré majú prognostický či anticipačný charakter. Spracovanie tém si vyžaduje štúdium literatúry,
dokumentov (zberanie a selekcia faktov) a následnú aplikáciu analýzy, syntézy, porovnávania a pod.
Teoretické práce poskytujú analytický prehľad o doterajších zisteniach o danom probléme a o tom,
akými metódami sa problém doteraz skúmal a k akým záverom sa dospelo. Autori teoretických prác
môžu doterajšie zistenia analyzovať na základe vymedzenia nových problémov alebo z doposiaľ
neobjaveného aspektu. Dobré teoretické práce by sa mali dopracovať k tomu, aby o analyzovanej
téme študenti povedali to, čo doposiaľ ešte nebolo povedané a aby sa pozerali na skúmanú
problematiku novým pohľadom. To znamená, že prínosom prác by mala byť novosť poznatku alebo
novosť pohľadu.

Odporúčanie pre rozsah (počet strán) jednotlivých častí práce:

Bakalárska práca Diplomová práca
Úvod 1 – 2 strany 2 – 3 strany
Jadro 25 – 30 strán 40 – 45 strán
Zhrnutie 5 strán 10 strán
Záver 2 strany 3 strany

2. Obsah jadra práce orientovanej prakticky: Teoreticko-aplikačné práce

Ťažiskom tejto práce je nejaký konkrétny praxeologický výstup – mediálny produkt (vlastný komunikát
– jazykový, obrazový, auditívny, audiovizuálny... alebo model, maketa, návrh podujatia...).
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Jadro začína opisom súčasného stavu riešenej problematiky, kde autor uvádza podstatné
informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Pokračuje formuláciou potreby práve toho  riešenia,
ktorému sa chce autor venovať a končí formuláciou  a zdôvodnením cieľa a potenciálneho významu
práce.
V druhej časti jadra  autor opisuje postupy pri tvorbe  zvoleného mediálneho produktu a nakoniec
produkt reálne k práci priloží, zväčša ako prílohu.
Ak autor mal možnosť overiť si pôsobenie tohto produktu aj v mediálnej praxi, opíše výsledky tohto
pôsobenia v časti ,, Zhrnutie, odporúčania, prínosy“.

Odporúčanie pre rozsah (počet strán) jednotlivých častí práce:

Bakalárska práca Diplomová práca
Úvod 1 – 2 strany 2 – 3 strany
Jadro 15 – 20 strán 30 – 35 strán
Zhrnutie max. 3 strany max. 5 strán
Záver 1 strana 2 strany

3. Obsah jadra práce orientovanej vedecko-výskumne: Teoreticko-empirické práce

Jadro je štruktúrované štandardne takto:

a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
b) cieľ práce,
c) metodika práce a metódy skúmania,  použitý materiál,
d) výsledky práce,  resp.  výsledky a diskusia,
e) zhrnutie.

V záverečnej práci 1. stupňa odporúčame realizovať najmä empirický diagnostický výskum (empirické
zisťovanie súčasného stavu), pretože kauzálne výskumy vyžadujú  formuláciu hypotéz a použitie
testovacej štatistiky.

Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:

a) charakteristiku objektu skúmania,
b) pracovné postupy,
c) spôsob získavania údajov a ich zdroje,
d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
e) štatistické metódy.

V časti ,,Výsledky práce a diskusia“ autor logicky opisuje, usporadúva,  zdôvodňuje a interpretuje
výsledky realizovaného výskumu.
Obrazový a symbolický materiál, ktorý pomáha pochopiť výklad a argumentáciu autora, sa umiestňuje
v tejto časti, v prípade väčšieho množstva na seba nadväzujúcich grafov a tabuliek, sa tieto
umiestňujú v prílohe.
Odporúčanie pre rozsah (počet strán) jednotlivých častí práce:

Bakalárska práca Diplomová práca
Úvod 1 – 2 strany 2 – 3 strany
Jadro 25 – 30 strán 40 – 45 strán
Zhrnutie 5 strán 10 strán
Záver 2 - 3 strany 2 strany


