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Návrh výzkumného projektu 

Název projektu 

 

Název projektu anglicky 

 

Autor/autorka 

 

Anotace (max. 1000 znaků) 

Stručné a jasné shrnutí, čeho chce projekt dosáhnout a jakým způsobem. 

 

Klíčová slova (česky) 

Slova a kratší sousloví vystihující podstatu projektu (obvykle 3-10). 

 

Teoretická východiska a cíle (1000-2000 znaků) 

Jasný popis toho, čeho chce projekt dosáhnout, ve vztahu k obecnějším teoretickým problémům, k jejichž řešení 

má prostřednictvím prozkoumání dílčí otázky přispět. 

 

Posun ve stavu bádání (1800-3600 znaků) 

Popis toho, v jakém stavu se nachází bádání v dané oblasti a jakým způsobem navrhovaný projekt poznání rozšíří. 

 

Způsob řešení (1800-3600 znaků) 

Detailní popis postupu řešení: 

1. konkrétní výzkumné otázky (včetně jejich zdůvodnění v rozsahu dostatečném pro názorné předvedení vazby 

mezi těmito otázkami a konkrétními výzkumnými cíli na straně jedné a mezi těmito otázkami a dílčími výzkum-

nými kroky – jejichž popis následuje – na straně druhé); 

2. objasnění povahy relevantních dat / pramenných údajů a případně způsobu redukce jejich množství tak, aby se 

analýza dala reálně provést ve stanoveném čase (u projektu k magisterské zkoušce za 1 rok, u projektu bakalářské 

práce za 2 semestry, u projektu magisterské práce za 4 semestry, u projektu disertační práce za 8 semestrů; ve 

všech případech se počítá s jedním člověkem, nikoli s týmem); 

3. objasnění způsobu získání dat / pramenných údajů a jeho relevance vzhledem k výzkumným otázkám; 

4. objasnění možných etických (právních) problémů spjatých se způsobem získávání (případně i interpretace) dat 

v rámci projektu (jsou-li tyto problémy v daném výzkumu relevantní); 

5. objasnění metody analýzy dat / pramenných údajů a její relevance vzhledem k výzkumným otázkám, výzkum-

ným cílům a teoretickým východiskům projektu; 
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6. předběžný časový plán řešení projektu. 

Pište v úplných, souvislých větách, nikoli v bodech. 

 

Očekávaný přínos a využitelnost výsledků projektu (max. 1000 znaků) 

Stručné objasnění toho, komu jsou výsledky výzkumu určeny a jakým způsobem je bude možné využít v dalším 

rozvoji bádání, případně též ve vzdělávání či jiných oblastech společenské praxe. Není cílem popsat, k čemu vše-

mu je možné výsledky využít, nýbrž to, jakým způsobem je budou moci využít jejich primární adresáti. 

 

Citovaná literatura 

V textu návrhu odkazujte na použitou literaturu a prameny / datové zdroje. V této části pak uveďte odkazy na tyto 

citované zdroje. Dbejte na standardní a jednotnou citační normu. Je-li to relevantní, rozdělte seznam na dvě části: 

Prameny / datové zdroje a Literatura (podobně jako u bibliografie k tématu projektu, viz níže). 

 

Bibliografie k tématu projektu 

Bibliografie nejvýznamnějších pramenů / datových zdrojů a zásadních teoretických a metodologických prací, 

souhrnné literatury a odborných studií k tématu, které plánujete ve výzkumu využít. Seznam rozčleňte na dvě 

části: Prameny / datové zdroje a Literatura. 

Prameny / datové zdroje 

 

Literatura 

 

 

 


