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1/2 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Způsob ukončení výzkumné práce v rámci P-PooL – písemná práce a 

obhajoba – pokyny pro studenty 

Završením výzkumné práce v rámci programu P-PooL je prezentace získaných výsledků ve formě (A) 

písemné (formou publikace originálních výsledků v časopise nebo formou závěrečné práce analogické 

diplomové) a (B) ústní (obhajoba práce či publikace před komisí).    

(A) Písemný výstup výzkumné práce v rámci P-PooL: 

1. student je prvním autorem publikace (originální práce, nikoliv review), která již vyšla nebo je 

přijata do tisku v peer-review časopise (bez ohledu na IF) 

a. není třeba sepisovat závěrečnou práci, student dodá pouze reprint přísl. práce 

doplněný krátkou anotací/souhrnem svého působení na školícím pracovišti a příp. 

seznam všech svých dalších publikací či výsledků vztahujících se k tématu P-PooL 

výzkumné práce (rozsah max. 1 strana A4), blíže viz náležitosti přihlášky k obhajobě 

2. student je spoluautorem publikace (originální práce, nikoliv review), která již vyšla nebo je 

přijata do tisku v peer-review časopise 

a. není třeba sepisovat závěrečnou práci, student dodá pouze reprint přísl. práce 

doplněný krátkou anotací/souhrnem svého působení na školícím pracovišti 

s explicitním vyjádřením svého autorského podílu na publikaci a příp. seznam všech 

svých dalších výsledků vztahujících se k tématu P-PooL výzkumné práce (rozsah max. 1 

strana A4), blíže viz náležitosti přihlášky k obhajobě 

3. student své výsledky dosud nepublikoval nebo je autorem či spoluautorem review 

a. v tomto případě student vypracuje závěrečnou práci v obvyklé struktuře (zejm. úvod, 

materiál a metody, výsledky a diskuze) popisující jeho vlastní výzkum, která má 

náležitosti diplomové práce (je po formální stránce zpracována dle pokynů viz 

https://is.muni.cz/www/2538/28253936/Pokyny_pro_vypracovani_Diplomove_prace.

pdf), s tím rozdílem, že rozsahem má charakter spíše práce bakalářské, tj. redukovaný 

rozsah cca 20 stran (20 stran je orientační doporučení, maximum je 30) a není 

vyžadován bibliografický záznam, abstrakt a souhrn v angličtině, stránka se zadáním) 

b. práce může být svázána pevnou nebo kroužkovou vazbou 

c. standardním jazykem práce je mateřský jazyk (tj. čeština nebo slovenština), zvláště 

bude ovšem hodnoceno její vypracování v angličtině 

d. práce bude zaslána 1 oponentovi k posouzení, po domluvě se školitelem je možno 

navrhnout oponenta (uvede do tabulky v Přihlášce k obhajobě spolu s kontaktními 

údaji), jinak bude oponent vybrán členy pracovní skupiny P-PooL 

 

https://is.muni.cz/www/2538/28253936/Pokyny_pro_vypracovani_Diplomove_prace.pdf
https://is.muni.cz/www/2538/28253936/Pokyny_pro_vypracovani_Diplomove_prace.pdf
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(B) Ústní obhajoba P-PooL výzkumné práce  

Ve všech případech 1 -  3 (viz výše) bude student účasten obhajoby práce v termínu dohodnutém 

během podzimního semestru. Obhajoby proběhnou hromadně pro celý ročník, tj. frekventanty P-PooL 

v 12. semestru svého studia. Práce bude prezentována před komisí složenou z 3-5 členů prac. sk. P-

PooL (http://www.med.muni.cz/index.php?id=1484), pozvanými členy vedení fakulty a příp. 

externisty. Obhajoba je veřejná, pozváni budou školitelé a další studenti P-PooL.   

Formální náležitosti obhajoby: 

1. obhajoba začíná uvedením studenta, zejm. základním relevantních dat z životopisu, přečtením 

posudku oponenta práce (pokud tento byl vypracován) 

2. následuje vlastní prezentace studenta - stanovený čas pro prezentaci je 10 minut (plus 5 minut 

diskuze) 

3. student vytvoří prezentaci v PowerPointu, počet slides respektuje alokovaný čas, grafická 

úprava je plně v rukou studenta  

4. bude hodnocena jak věcná úroveň, tak formální náležitosti prezentace a projev studenta  

5. hodnocení obhajoby a závěrečné práce (formy A1 - 3) bude prospěl/neprospěl. 

 

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1484

