Bakalářský seminář I – Veřejně/sociálněpolitická témata
Kód předmětu: JSB031 a JPB579
Seminář je určen pro studenty/ky bakalářských programů Sociologie a sociální politika a
Politologie a veřejná politika, kteří mají bakalářskou práci zadanou na veřejněpolitické
(sociálněpolitické) téma a vedenou některým z členů Katedry veřejné a sociální politiky.
Upozornění: Studující SOSP, kteří píší práci na sociologické téma, resp. jim ji nevede člen
KVSP, nechť se zapisují do seminářů vedených členy KS; studující PVP, kteří píší práci na
politologické téma, resp. mají vedoucího z KP, nechť se domluví na povinnostech a jejich
plnění s J. Fraňkem.
Vyučující: Magdalena Mouralová, Olga Angelovská
Rozsah výuky: 0/2
Ukončení: zápočet
Počet kreditů: 3 pro SOSP / 4 pro PVP
Den a čas výuky: středa 9.30-10.50 (pro část studujících v termínech 23. 10., 30. 10., 13. 11.,
27. 11. a 4. 12. až v čase 11.00-12.20)
Materiály pro studenty jsou dostupné na: dl1.cuni.cz (moodle)
Podmínky pro splnění studijních povinností:
1. Odevzdání základů bakalářské práce v textovém dokumentu (min. rozsah 12 NS pro
SOSP/16 NS pro PVP) do 3. 1. 2020.
- Obsahuje představení a obhajobu tématu, precizní formulaci cílů a
výzkumných otázek, přehled dosavadního stavu poznání, teoretické a
metodologické uchopení práce
2. Účast na 3 povinných seminářích (23./30. 10., 13. 11., 27.11./4.12.), dvě vystoupení
v jejich rámci (1. obhajoba tématu a cílů; 2. cíle, teoretické a metodologické uchopení) a
poskytnutí ústní zpětné vazby spolužákům.
3. Poskytnutí písemné zpětné vazby 2 spolužákům k pracovní verzi základů jejich BP do 15.
12. 2020.
4. Odevzdání zprávy o předvýzkumu (nebo ekvivalentu dle domluvy) do 31. 1. 2020.
Všechny výstupy musí být odevzdány v daném termínu. Soustavnou prací v semestru (účast
na nepovinných seminářích, vypracovávání nepovinných úkolů) si lze vydělat možnost
opravy svých výstupů, pokud by nebyly odevzdány v termínu či nebyly dostatečné pro
udělení zápočtu.

Cíle výuky:
1. Upevnění základů společenskovědního výzkumu a psaní odborné práce:
- volba tématu,
- formulace cílů a výzkumných otázek,
- obecné metodologické postupy,
- metody sběru a analýzy dat,
- teoretické uchopení práce,
- práce se zdroji,

1

- odborný jazyk a styl.
2. Podpora a sdílení vhodných cest, jak dobře akademicky pracovat (sebeřízení,
sebemotivace, sdílení, poskytování a přijímání zpětné vazby apod.).
3. Vyzkušení si technik a heuristik akademického čtení a psaní.

Styl práce a filosofie semináře:
Seminář je koncipován primárně jako podpůrná služba, která má studujícím pomoci při
promýšlení a rozpracovávání jejich bakalářských prací. Zároveň má za cíl i odlehčit
vyučujícím, aby tito nemuseli se svými bakalanty/kami řešit individuálně věci, které se dají
probírat hromadně a jsou univerzální pro všechny práce. Odpovědnost za výsledek i průběh
psaní bakalářské práce však stále leží na samotných studujících a primární podpůrnou osobou
zůstává pro každého jeho konzultant/ka.
Seminář kombinuje části nepovinné (podpora studentům dle potřeby, jejich vlastní
odpovědnost za studium) a části povinné (každý je nucen něco udělat, garance postupu a
ulehčení vedoucím). V rámci povinných části budou studující rozděleni do mikroskupin (po
cca 8), které umožní hlubší a informovanější diskuse a užitečnější sdílení.
Pro získání zápočtu je nutné splnit povinnou část, tj. zúčastnit se 3 povinných seminářů,
dvakrát prezentovat, odevzdat základy BP a zprávy o předvýzkumu a poskytnout zpětnou
vazbu spolužákům/žačkám. Ostatní semináře a domácí úkoly (drafty kapitol) jsou nepovinné
(neodevzdání a neúčast nevede k neudělení zápočtu), nicméně doporučované a evidované,
k draftům odevzdaným v termínu poskytujeme zpětnou vazbu.
Datum
2. 10.

9. 10.
16. 10.
23. 10.

Obsah hodiny
Úvod – jak vypadá dobrá bakalářská práce,
obavy a plány, organizace semináře,
rozdělení do skupin
Téma, výzkumný problém, cíle otázky
Práce se zdroji (zástupce knihovny)
Povinný seminář pro mikroskupinu A a B
(skupina C a D má studijní volno na rešerši)

30. 10.

Povinný seminář pro mikroskupinu C a D
(skupina A a B má studijní volno na rešerši)

6. 11.

Teorie v bakalářské práce (k čemu slouží,
jak je hledat, jak s nimi pracovat)

13. 11.

Povinný seminář – dílna psaní + plán práce

20. 11.

Metodologická kapitola (jak má vypadat, co
vše je potřeba řešit, sběr a výběr dat)
Povinný seminář pro mikroskupinu A a B
(skupina C a D má studijní volno na psaní
základů BP)
Povinný seminář pro mikroskupinu C a D
(skupina A a B má studijní volno na psaní
základů BP)

27. 11.

4. 12.

Domácí příprava na seminář

Četba a posouzení cizí BP
Draft kapitol „Úvod“ a „Cíle a otázky“
Představení a obhájení tématu BP a cílů
BP, podklad před seminářem (O čem
budu psát a co chci zjistit; proč stojí za to
psát zrovna o tomto – jak je téma
relevantní pro studovaný obor, jaký je
očekávaný přínos práce pro vědu a/nebo
praxi, v čem je to nové a liší se to od
toho, co už bylo vyzkoumáno, jak to
navazuje na jiné práce)
Draft kapitoly „Přehled stavu poznání“
(zpracované nashromážděné zdroje)
Na hodině se bude pracovat s kusem
vlastního textu
Draft kapitoly „Teoretická východiska“
Draft kapitoly „Data a metody“
Diskuse teoretického a metodologického
uchopení. Podklad před seminářem.
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7. 12.
11. 12.

Odevzdání první verze základů BP a zaslání spolužákům
Téma dle potřeby a poptávky
Zpětná vazba k základům BP dvou
(jak na výzkum, konkrétní metody/úprava
spolužáků (posouzení věcného smyslu a
textu…)
konzistence, realizovatelnostii,
Případně jen konzultace a studijní volno pro očekávaného přínosu; jedna stránka
psaní zpětné vazby
detailní rozbor argumentace)

15. 12.
18. 12.

Zaslání zpětné vazby spolužákům
Předvánoční setkání, reflexe semináře,
Opravování základů BP dle připomínek
zpětných vazeb, dotazy a potíže
při prezentaci a od spolužáků
Odevzdání opravených a dopracovaných základů BP
Zaslání svým konzultantům
Odevzdání zprávy o předvýzkumu (namočení si rukou)

2. 1.
31. 1.

Tučné položky jsou povinné. V semináři se snažíme reagovat na aktuální potřeby třídy, obsah
jednotlivých hodin tak může být upravován.

Základní literatura (bude průběžně doplňována):
Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci? Olomouc: Votobia, 1997
Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Univerzita Palackého v Olomoucí,
Pedagogická fakulta. Olomouc 2000
Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Slon, Praha 2005
Veselý, A. - Nekola, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha. Slon.
2007.
Nekola, M. – Geissler, H. – Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha.
Karolinum.2011.
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