
 
Doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací 
na katedře sociologie FF UK  
 
Charakter dokumentu  
Tento dokument má charakter doporučení pro přijímání a hodnocení bakalářských prací na 
katedře sociologie FF UK. Nejedná se o samostatný předpis, jde o doplnění fakultních 
předpisů Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové 
práce a Etika vědecké práce. Pokud student odevzdá k obhajobě práci, která nebude 
v souladu s následujícími doporučeními, může očekávat horší hodnocení práce nebo její 
odmítnutí. Tento dokument má tedy spíše roli informativní ve snaze předejít 
nedorozuměním. Po zveřejnění na webu katedry se tento dokument pro účely posuzování 
závěrečných prací považuje za známý mezi všemi pracovníky katedry. Tento dokument 
nabývá platnosti k březnu 2011. 

 

Základní formální pravidla a metodické pokyny (rozsah, forma 
odevzdání, povinná citační norma) musí být v souladu s fakultním předpisem 
"Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání 
bakalářské/diplomové práce“ (http://www.ff.cuni.cz/FF-7296.html).  

Citační norma použitá v závěrečné práci se musí řídit jednou z norem 
doporučených děkanem FF UK (tzn. ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, APA, 
Chicago Autor-Date Style, MLA Style, Vancouver/ICMJE Style, ČSN 01 6910); 
je tedy možné využít i doporučení Sociologického časopisu pro formální 
úpravu rukopisu.  

Autor/ka by měl/a předvést schopnost kritické reflexe použitých zdrojů 
či výzkumů. Od uchazeče se zejména očekává orientace v současné 
sociologické reflexi zvolené problematiky, a to včetně zahraničních zdrojů. 
Není přípustné zpracovat výraznou část práce jen na základě jednoho zdroje, 
pokud pro to v práci není uveden relevantní důvod. 

Pokud je dostupný primární zdroj, je třeba odkazovat přímo na něj. 
Sekundární citace a odkazování na učebnice jsou možné pouze v důvodných 
případech. Wikipedie a další online encyklopedie s otevřeným přístupem 
k editaci hesel nejsou považovány za odborný zdroj.  

Závěrečná práce musí obsahovat jasně deklarovaný výzkumný 
problém, cíl a postup jeho dosažení. V práci musí být znatelný soulad mezi 
názvem práce, cílem práce a strukturou práce. Obsah jednotlivých kapitol i 
podkapitol musí odpovídat jejich názvu a měl by být jasně vztažen k cíli 
práce.  

Empirická práce není přípustná bez teoretického úvodu, který sice 
nemusí dosahovat podrobnosti a rozsahu jako u práce teoretické, nicméně 
musí být jasně vztažen k empirické části textu. Empirická práce musí 
obsahovat popis užité metody a zdůvodnění její volby. Analýza dat by 
neměla splývat s interpretací dat. 
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V teoretické práci, resp. v teoretické části empirické práce, by měla být 
znatelná přítomnost autora (vlastní kritická reflexe zdrojů a používaných 
konceptů, zdůvodnění výběru či řazení autorů, ...).  

Nepřípustné je plagiátorství. Jeho vymezení na FF UK upravuje 
opatření děkana č. 2/2010 o etice vědecké práce (http://www.ff.cuni.cz/FF-
8070.html). Body 4c a 4d tohoto opatření specifikuje katedra sociologie FF 
UK následujícím způsobem: jako plagiátorství je chápáno (c) uvádění celých 
částí cizího textu bez uvedení citace (minimální délka uznatelná jako plagiát, 
je jedna věta), nebo (d) přepsání celých částí textu vlastními slovy bez 
uvedení odkazu (jedná se zejména o uvádění typologií, původních poznatků, 
inovačních přístupů, způsobů řešení, argumentace, volné překlady, apod.). 
Komise pro obhajoby určí v konkrétním případě, zda jde o neúmyslné 
pochybení, opomenutí, či zda bude práce podstoupena etické komisi FF UK s 
návrhem na vyloučení ze studia. 

Závěr práce slouží především ke shrnutí práce a okomentování 
dosažení cíle práce, do závěrů není vhodné připojovat další teze, které v 
práci nebyly analyzovány či diskutovány.  
  
 
 
 
 
 
 
V Praze 11.1.2011                                                  doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc. 

                                                                                         vedoucí katedry 
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