Spolupráce s vědeckými pracovníky jako vedoucími kvalifikačních prací
Vodítka pro studenty (autory)
Pokud si přejete mít jako vedoucího své bakalářské či diplomové práce (KP) někoho z nás v Oddělení vědy a
výzkumu PVŠPS (OVV), doporučujeme Vám přečíst si níže uvedené.
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Výstupem spolupráce bude kromě kvalitní KP také odborná publikace, jejímž prvním autorem bude
student a spoluautorem vedoucí práce + případně další relevantní osoby dle dohody se studentem, např.
statistik. Afiliace autora i vedoucího bude PVŠPS. Cílové periodikum vybere autor ve spolupráci
s vedoucím.
Na začátku spolupráce se stanoví a sepíše harmonogram postupu práce.
Vedoucí bude nápomocen především se stanovením záměru, cílů výzkumu/hypotéz, metodikou. Bude
usměrňovat obsah i formu KP.
Student bude dodržovat časový harmonogram postupu prací, o kterém bude vedoucího informovat
písemně v předem dohodnutých bodech v čase. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde ze strany studenta
k prodlevě, co nejdříve o tom vedoucího informuje.
Změny jsou vždy možné. Je ale nutné o nich komunikovat a upravit dohodu, plán.
Student bude důsledně používat při psaní zápisků i práce citační manažer. (Např. Zotero)
Výsledná KP bude gramaticky a stylisticky korektní.
Autor bude dodržovat etická pravidla vědecké práce.
Pokud půjde o projekt s lidskými subjekty, bude se vzhledem k záměru publikace v odborném periodiku
žádat Etická komise PVŠPS o souhlas s realizací výzkumu (tzn. teoretické práce bez sběru dat od lidí se EK
nepodává).
Pokud víte, že nejste spolehliví, chcete KP mít co nejsnadněji z krku bez ohledu na kvalitu, tak za námi
s žádostí o vedení práce nechoďte. Díky za pochopení.
U nás v OVV studenty “neghostíme”. Chceme Vás vidět, průběžně komunikovat o postupu práce. Možná
se nám budete muset připomínat, protože toho někdy máme tak nějak nad hlavu, za to se předem
omlouváme – prosíme, počítejte s tím.
Student je hybatelem a realizátorem celé spolupráce.
Chceme partnerský přístup.

Tipy:
− Máte nápad na téma, které se Vám líbí, máte k němu vztah a chcete se jím zabývat? Super! Udělejte si co
nejdříve rešerši – co se o tom již ví, kdo o tom publikuje v ČR i zahraničí, jak vypadají práce na dané téma
– na co dát pozor, není už tato otázka náhodou mnohokrát zodpovězena?
− Hlavní cíl KP, hypotézu, stanovte přesně a skromně. Přílišná ambicióznost je spíše na škodu. Případné
nepovinné! rozšíření je pak bez tlaku/stresu.
− Dělejte si výpisky i s odkazy na zdroje (citační manažer!). Zpětné dohledávání („kde jsem to jen četl?“) je
časově náročné, frustrující, a často i marné.
− Už při sepisování záměru se inspirujte články, které budete citovat, ze kterých vycházíte.
− Při vkládání položek do citačního manažeru průběžně kontrolujte správnost (Vložili se správně všichni
autoři? Nemám už tu samou publikaci v citačním manažeru, nezdvojuju něco? Atp.).
− Cílový časopis pro výslednou publikaci vytipujte podle zaměření své KP. Rozhodněte se, zda půjde o
mezinárodní či lokální český časopis, a při psaní již myslete na styl užívaný v daném časopise a
podobných článcích.
− Do práce se pusťte co nejdříve. Využijte plán postupu práce. Jakmile začnete psát, všechno půjde
snadněji, uvidíte.
− Každé téma je zajímavé a lze nalézt atraktivní souvislosti. Jen je potřeba tomu věnovat čas, opakovaně o
tom přemýšlet. Znamená to úsilí, ale i zábavu.
Těšíme se na Vás! OVV

