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Plán dnešního setkání
1. Kde jsme, kdo jsme, proč tu jsme
2. Co od sebe navzájem očekáváme
3. Jak to bude probíhat

Kde jsme (bychom měli být)
• JSB031, JPB579
• SOSP, PVP
• Zadaná BP, odevzdaný projekt, schválený
konzultant
• SOSP: Veřejněpolitická/sociálněpolitická
témata, vedená na KVSP
• PVP: všichni studující, včetně těch, co píší
politologickou bakalářku

Kdo jsme
• Magdalena Mouralová
– magdalena.mouralova@fsv.cuni.cz
• Olga Angelovská
– olga.angelovska@fsv.cuni.cz
• konzultační hodiny: http://konzultace.fsv.cuni.cz nebo dle
domluvy
• Malvína Krausz Hladká – pro politologické práce
– hladka@fsv.cuni.cz

Proč píšete bakalářku?
Amotivace
Přímá
regulace

Nic mě
nemotivuje
Nepíšu.
(Nejsem
tady)

Vnitřní
motivace

Vnější motivace

Činnost mi
přinese
odměnu,
uchrání mě
před trestem

Píšu, protože by mě
jinak rodiče vyhodili z
domova; mám to jako
podmínku v pracovní
smlouvě; dostanu za
titul zaplaceno.

Sociální Rozpoznaná Zvnitřněná
regulace regulace
regulace

Činnost mě
uchrání před
zahanbením
nebo přinese
uznání

Píšu, abych udělal/a
radost rodičům,
abych se
neztrapnil/a před
kamarády.

Činnost vede
k něčemu, co
považuji za
důležité

Píšu, protože chci jít
na zajímavého
navazujícího
magistra; bakalář
PVP/SOSP je potřeba
pro práci mých snů.

Činnost je v
souladu s mými
hodnotami a cíli

Píšu, protože mě
zajímá mé téma,
chci jevu lépe
rozumět.

Mám
radost z
činnosti
samotné

Psaní
bakalářky mě
baví samo o
sobě, píšu si
pro radost.

Inspirováno v Ryan a Deci: Handbook of Self-Determination Research, 2004

Diskuse ve skupinách (10 minut)
1. Představení se
– kdo jste,
– o čem budete psát bakalářku,
– jak jste se k tématu dostali

2. Co očekáváte od semináře?
– Co potřebujete, abyste napsali bakalářku podle
svých představ?
– Co z toho vám můžeme poskytnout my?

Cíle kurzu
1. Pomoci vám s psaním, aby
– vaše práce byla lepší (průběžná práce, předcházení problémům,
vyzkoušení technik);
– více jste se při tom naučili (zpětná vazba, ukázky, vyzkoušení
technik);
– více vás to těšilo (sdílení, motivace).

2. Naučit, upevnit, procvičit řemeslo
– provádění společenskovědního výzkumu (uchopení, formulace cílů,
výběr a aplikace metod, zakotvení v teorii);
– psaní odborného textu (strukturace, argumentace, práce se zdroji);
– kultura komunikace (prezentace, zpětná vazba, diskuse, úprava
textu).

3. Odlehčit kolegům

Práce v kurzu, filosofie kurzu
• Seminář jako podpůrná služba studujícím i
pedagogům
– Kombinace povinných a nepovinných aktivit

• Pravidelné setkávání každý týden, bezpečné
prostředí, sdílení
• Vzájemná pomoc mezi studujícími
• Moodle
(https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5403)
– Komunikace
– Materiály
– Odevzdávání úkolů, zpětná vazba

Studijní povinnosti
1.

Základy BP v textovém dokumentu (min. rozsah 12 NS / 9 NS) do
3. 1. 2022 ke kontrole spolužákům, do 10. 1. vedoucím semináře a
konzultantovi/ce.
– Obsahuje představení a obhajobu tématu, precizní formulaci cílů a
výzkumných otázek, přehled dosavadního stavu poznání, teoretické a
metodologické uchopení práce

2.

3.
4.

5.

Účast na 2 povinných mikroseminářích (3./4. týden, 10./11. týden)
– zahrnuje přípravu před seminářem, vystoupení na semináři (1. obhajoba
tématu a cílů; 2. cíle, teoretické a metodologické uchopení), poskytnutí
ústní zpětné vazby spolužákům a práce přímo na semináři
– některé budou online a některé prezenčně
Účast alespoň na jedné „dílně psaní“ (budou dvě, jedna prezenčně a
jedna online)

Kontrola a poskytnutí zpětné vazby na dvoje základy BP do 8. 1.
2022
Odevzdání zprávy o předvýzkumu (nebo ekvivalentu dle domluvy)
do 31. 1. 2022

Studijní možnosti
• Účast na všech dalších seminářích, kde se budou probírat
jednotliví části BP a očekávání od nich
– (i) Vymezení výzkumné ho problému a formulace cílů a
výzkumných otázek, (ii) Přehled stavu poznání (vyhledávání a
zpracovávání zdrojů), (iii) Metodologie, sběr dat a volba metod
analýzy, omezení a etika výzkumu, (iv) Teoretické ukotvení
práce.

• Získání zpětné vazby k draftům kapitol
– Souhrnný komentář vyučujících na fóru v Moodle k draftům
kapitol odevzdaných v termínu
– Možnost vzájemného komentování – učící se komunita

• Možnost inspirovat se prací ostatních při dodržení zásad
akademické etiky
• Sdílení radostí a strastí, možnost konzultovat

Plán seminářů I
Datum

Obsah hodiny

29. 9.
Úvod – organizace, náplň a cíle semináře, rozdělení do
PREZENČNĚ i ONLINE skupin
Sběr otázek a obav, představy o BP
Téma, výzkumný problém, cíle otázky

6. 10.
primárně PREZENČNĚ
13. 10.
1. povinný seminář pro mikroskupiny A, B, C
PREZENČNĚ/ONLINE
v závislosti na skupině

Domácí práce (→ ze semináře; ←na sem.)
→Četba a reflexe cizí BP

→Draft kapitol „Úvod“ a „Cíle a otázky“

←Představení a obhájení tématu BP a cílů
BP (min. 2 odstavce)
→Rešerše

20. 10.
1. povinný seminář pro mikroskupiny D, E, F
PREZENČNĚ/ONLINE
v závislosti na skupině
27. 10.
ONLINE

Předchozí výzkumy, vyhledávání a zpracovávání zdrojů –
pokročilé techniky, citační managery (zástupce knihovny?)

3. 11.
Dílna čtení a psaní 1: Jak využít zdroje v práci – napojení
primárně PREZENČNĚ na aktuální odbornou a veřejnou diskusi

→Rešerše
→Draft kapitoly „Přehled stavu poznání“

←Přinést si alespoň stránku souvislého
textu vlastní práce (úvod, projekt)
←Přinést si klíčový zdroj/zdroje
→Draft kapitoly „Přehled stavu poznání“

Plán seminářů II
Domácí práce (→ ze semináře;
←na sem.)
10. 11.
Teorie v bakalářské práce (k čemu slouží, jak je hledat, → Draft kapitoly „Teoretická
jak s nimi pracovat)
východiska“
ONLINE
17. 11.
Státní svátek
24. 11.
Metodologická kapitola (jak má vypadat, co vše je
→Draft kapitoly „Data a metody“
potřeba řešit, sběr a výběr dat), Předvýzkum a
ONLINE
namočení si rukou
1. 12.
Dílna psaní 2: Jak využít zdroje v práci – napojení na ←Přinést si dosavadní text práce
→ Plán práce na zimu
aktuální odbornou a veřejnou diskusi
ONLINE
→Body k analýze a diskusi
8. 12.
3. povinný seminář pro mikroskupinu B, C, D, E
←Tabulka propojující cíle, data,
metody a teorie
PREZENČNĚ/ONLINE (skupina A, F, G má studijní volno na rešerši)
→Základy BP (12 NS)
v závislosti na skupině
15. 12.
3. povinný seminář pro mikroskupinu A, F, G (skupina
PREZENČNĚ/ONLINE B, C, D, E má studijní volno na rešerši)
v závislosti na skupině
22. 12.
Vánoční besídka ☺, rezerva na téma dle potřeby,
reflexe semestru
Datum

Obsah hodiny

3. 1.

Odevzdání základů BP k výstupní kontrole spolužákům.
Zaslání svým konzultantům
Výstupní kontrola dvou prací spolužáků.
Odevzdání základů BP vedoucím semináře a svým konzultantům/kám.
Odevzdání zprávy o předvýzkumu (namočení si rukou)

8. 1.
10. 1.
31. 1.

Skupinová diskuse II
Co se čeká od bakalářky?
1. Jaké kompetence máte v bakalářce prokázat?
2. Jak se liší bakalářka od seminárky?

7 minut
Výstup sepište (na papír, do sdíleného
dokumentu), abyste jej mohli sdílet se všemi

Základní očekávání
1. Orientace v disciplíně
• zacházení s pojmy, relevantní téma a přístup
• navázání na předchozí vědění, jiné autory a výzkumy

2. Ucelené zpracování tématu
• propojení teorie a empirie

3. Realizace jednoduchého výzkumu
• stanovení relevantních cílů a otázek; volba vhodných
metod a jejich aplikace; adekvátní interpretace
výsledků.

4. Přenos idejí ke čtenáři
• přehledná strukturace, jasná argumentační linka.

5. Vytvoření kultivovaného odborného textu
• podložené argumenty, odborný jazyk a styl, úprava
textu, práce s literaturou.

Očekávání od výborných prací
• Posun poznání (výsledek)
– Něco nového
– Netriviální zjištění

• Tvořivý přístup (proces)

Formální nároky na BP
• Náležitosti odborného textu
• Musí obsahovat teze (zařazují se do příloh), shrnutí závěrů práce
(summary), seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů (včetně
webových stránek).
• BP nemusí mít český a anglický abstrakt, ale doporučuje se (zadává se do
SIS)
• Rozsah min. 30 normostran (bez abstraktu a příloh)
• Typografická úprava dle šablony (na webu FSV, Moodle)
• Podepsané závazné prohlášení, že student vypracoval práci samostatně,
všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány, práce nebyla
využita k získání jiného nebo stejného titulu.
• elektronicky do SIS (formát pdf)
– Elektronicky i přílohy, včetně multimediálních

• Termín odevzdání dle harmonogramu
• Zveřejnění – lze požádat o nezveřejnění příloh, případně i celé práce
Více v Pravidlech pro organizaci studia a opatřeních děkanky

Co vás v tuto chvíli pálí?
(Pokud je něco, co byste se rádi
dozvěděli a neumíte/nechcete
zformulovat teď, využijte fóra na
Moodle)

Do příštího týdne
1. Zapsat se na moodle a nahrát tam text
projektu/tezí.
2. Přečíst (ne nutně vše podrobně) a zhodnotit
cizí bakalářskou práci.
–
–

Výběr: blízké téma, stejný vedoucí…
Odstavec do úkolového fóra do 5. 10. 24:00
•
•
•

Jakou práci jste si vybrali a proč (vztažení k vlastnímu
tématu)
Co se vám líbilo a nelíbilo? Co vás překvapilo?
V čem je práce inspirativní? Co z ní můžete využít?

