
Přehledov{ studie 
•soustřeďuje původně rozptýlené informace do jednoho 
zdroje 

•zhušťuje a sumarizuje existující informace 

•interpretuje (vysvětluje) existující informace 

 

NE: 

•kopie textu původních dokumentů 

•extrakt (výtah) z textu původních dokumentů, 

•překlad z původního jazyka dokumentu do jazyka čten{ře. 

 

Její text musí tvořit vaše vlastní formulace (cizích myšlenek) 
- tzv. parafr{ze. D{le musí obsahovat myšlenky vlastní 
(rovina interpretace). Vždy nutno korektně citovat zdroje. 

 



informace o metodice a časovém postupu zpracov{ní studie  
vlastní text 
bibliografie 
 
anotace (abstract) 
kr{tké vyj{dření obsahu dokumentu nebo jeho č{sti bez 
výkladu nebo kritiky 
 
resumé (souhrn, summary) 
kr{tké shrnutí nejdůležitějších zjištění a z{věrů dokumentu, 
které je určeno k doplnění orientace čten{ře, který 
prostudoval předchozí text 
 

 



Případov{ studie (kazuistika) 
 
Obecn{ definice případové studie řík{, že jde o intenzivní studium 
jednoho případu – tedy jedné situace, jednoho člověka, jednoho 
problému.  
 
Hojně se vyskytuje ve všech oblastech věd o člověku, zejména pak 
v oborech medicínských, ekonomických, manažerských, pr{vních 
či humanitních.  
 
Případov{ studie je metoda  kvalitativní, neboť dok{že  
dokonale splnit z{kladní cíle kvalitativního výzkumu – zkoum{ 
současné fenomény do jejich hloubky v jejich  skutečném kontextu. 
 
Buďto reprezentuje nejčastěji se vyskytující jev, nebo naopak jev 
zcela zvl{štní, výrazně  se odlišující od norm{lu 



je třeba rozhodnout se , co vše zahrnuje a co již nezahrnuje naše 
výzkumn{ jednotka – n{š zkoumaný fenomén, který bychom 
r{di studovali. Z{roveň se rozhodujeme o podobě vzorku a 
charakteru sbíraných dat.  
 
V případové studii se jedn{ vždy o z{měrný výběr, jedině tak 
zajistíme, aby zkoumané fenomény měly přesně ty 
charakteristiky, které k našemu výzkumu potřebujeme.  
 
Velmi podstatné na tomto místě je důsledné studium relevantní 
literatury, kter{ n{m napomůže v orientaci v problematice.  
 
Kvalitní přehled literatury by měl obsahovat informace, které 
zahrnují to, co už víme o tématu a co o tom můžeme kriticky 
povědět, zda už takový výzkum nebo výzkum s tématem 
související existuje, jakým způsobem zapad{ naše pr{ce do 
kontextu současného vědění a nakonec proč je tento výzkum 
nutné dělat. 



Přehled literatury  
 
nejenže orientuje čten{ře, ale badateli naznačuje celou další cestu. 
Z toho důvodu by měl obsahovat hodnocení stavu literatury, 
výzkumné směry, omezení poznatků a kritický pohled na dosud 
použité metody.  
Je  doporučeno kl{st důraz také na adekv{tní výběr literatury, 
obsahovou spr{vnost citací (zejména spr{vnost interpretace 
výsledků citovaných studií) a konečně na šíři a bohatost výběru, 
tedy počet citovaných prací, poměr dom{cích a zahraničních prací 
atd.  
Rozsah přehledu literatury z{visí na definici problému a 
obezn{mení autora s problémem. Podstatné je, aby si čten{ř mohl 
ověřit, zda je dan{ studie konzistentní ve svých teoretických 
východiscích. 
 
Důraz na pečlivost a důslednost. 



1. nashrom{ždí, přečte a použije pokud možno veškeré 
relevantní informace vztahující  se  k tématu, tzn. úvodní č{st 
pr{ce bude věnov{na sumarizaci poznatků.  
Riziko: ztr{ta kontroly nad svou metodou jak z důvodu 
zahlcení, tak například proto, že předchozí výzkumy mohou být  
pro výzkumníka z různých důvodů zav{dějící   
 
2. provede kritickou  analýzu předchozích výzkumů a selektivní 
výběr pro vlastní pr{ci. Jinými slovy provede extenzivní 
obsahovou analýzu a prozkoum{ literaturu z hlediska možných 
zkreslení ve stanovov{ní z{věrů.  
 
To umožňuje plnou informovanost a při použití kritického čtení 
neztratí vlastní schopnost nezaujatě problematiku analyzovat 
 
 



 
Důsledné studium literatury n{m pomůže rozhodnout se o 
konkrétních technik{ch sběru dat, které ve své studii 
použijeme.  = relevantní prameny 
 
Důležité je sebrat takov{ data, kter{ n{m případ popíší v jeho 
celistvosti včetně všech kontextů. Případ můžeme interpretovat 
buď jako celek nebo se zaměřujeme na jeho jednotlivé č{sti, a to 
z hlediska předem vybraného (teoretického) r{mce, který 
aplikujeme na případ. Popis a interpretace studovaného 
fenoménu by měla být komplexní . 


