Zásady pro zpracování výzkumu v bakalářských a diplomových pracích
1) Výzkumná část je volitelná. Výzkumem rozumíme přípravu, sběr, zpracování a interpretaci
vlastních výzkumných dat. Výzkumná část vždy navazuje na teoretické rozpracování
problému v teoretické části kvalifikační práce. .
2) Výzkumná metoda může být kvantitativní i kvalitativní. Metoda a technika bude vybrána
adekvátně tématu a cílům výzkumu.
3) U kvantitativních studií je minimální velikost vzorku 50. Pouze ve zvlášť zdůvodněných
případech a se souhlasem vedoucího práce může být velikost souboru menší, ne však nižší
než 30. V případě srovnání (jež je součástí cílů výzkumu) je minimální velikost každé ze
skupin 30. Statistické zpracování dat je vždy s využitím statistických softwarů, nikoli ruční.
4) V případě kvalitativních výzkumů je velikost vzorku přizpůsobena tématu a cílům a vždy je
odsouhlasena předem vedoucím práce.
5) Doporučený poměr teoretické a výzkumné části v rozsahu stran textu je cca 50:50.
6) V pracích, jež referují o vlastním výzkumu, je doporučena následující struktura empirické (tj.
výzkumné) části.
Struktura výzkumné části
Výzkumný problém, výzkumná otázka, výzkumné předpoklady
Cíle výzkumu
(Výzkumné hypotézy)‐ připadají v úvahu pouze u kvantitativní metodologie
Metodologie (metoda, technika, vzorek, místo a způsob sběru dat)
Výsledky
Diskuze
Závěr
Příloha
Část Diskuze je zaměřená na kritické zhodnocení výzkumných výsledků ve světle původních
předpokladů, dalších zjištění odborné literatury a s přihlédnutím k reflexi výzkumného
procesu.
Část Závěr rekapituluje hlavní zjištění a může vyústit v doporučení pro praxi.
Část Příloha uvádí vybrané tabulky, grafy, další podklady, jež nebyly součástí textu výzkumné
části, ale jsou považovány za důležité pro prezentaci celé práce. V Příloze je vždy přiložen
výzkumný nástroj (dotazník, záznamový arch, okruh témat, scénář ohniskové skupiny apod.)

7) Statistické testování hypotéz v kvantitativním výzkumu není vyžadováno u bakalářských
prací. Student porovná, zda jsou jeho data v souladu s hypotézou, nebo předpoklady, bez
ověřování statistické významnosti.
8) Jednoduché statistické testování v kvantitativním výzkumu je povinné u diplomových prací
alespoň u jedné hypotézy.
9) Obecné zásady psaní kvalifikačních prací se řídí Manuálem k formálním náležitostem
akademických písemných prací ETF UK a Opatřením děkana č. 5/2010 a Opatřením děkana č.
6/2010
Zásady, vypracované katedrou Pastorační a sociální práce UK ETF, jsou závazné pro studenty, kteří
budou odevzdávat absolventské práce po 1.10.2014. Pro ostatní studenty jsou doporučené.
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