Závěrečná práce
 


POZOR ZÁVAŽNÁ ZMĚNA, OPRAVUJE ÚDAJE V NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍCH -  TÝKÁ SE TEXTOVÉHO ROZSAHU Bc. ,Mgr.  a CŽV závěrečných prací:
Pokyn děkana č. 1/2010 důkladně prostudujte, neboť má nadřazenou platnost nad níže uváděnými údaji katedry, což se týká zejména prací teoretického typu (viz http://is.muni.cz/do/1441/VPAN/pokdek/Pokyn_dekana_c._1-2010.pdf" http://is.muni.cz/do/1441/VPAN/pokdek/Pokyn_dekana_c._1-2010.pdf  – .tento závazný PDF soubor je vyvěšen na stránkách www.ped.muni.cz).
Vybraná citace z přílohy č. 3  tohoto pokynu: Odpovídá práce danému rozsahu?
ZP (závěrečné práce): 30 – 40 stran, tj. cca 75 000 – 100 000 znaků[1] (cca 2500 včetně mezer/ strana)
BP: 40 – 60 stran, tj. cca 100 000 – 150 000 znaků
DP: 50 – 80 stran, tj. cca 125 000 – 200 000 znaků
[1] Stránka je v základním nastavení definována následovně. 2 500 znaků včetně mezer, řádkování 1,5, font Times New Roman, okraje 2,5 cm ze všech okrajů.
Ostatní informace čtěte přímo v tomto dokumentu!

Pokud se týká prací v umělecké formě doplňte hned do začátku písemné části, že se jedná:
Pozor – hned za titulem, kde student podepisuje předepsané sdělení, že „pracoval samostatně a využil pouze uvedené literatury… atd….“ je třeba u praktických (uměleckých) prací zformulovat poznámku, která sděluje, že: 

„Hlavní částí diplomové práce je praktický umělecký výkon (cyklus obrazů, grafický program, soubor prostorových objektů, videofilm aj. ….). Předložený text má charakter doprovodné průvodní zprávy k praktické diplomové (bakalářské) práci“
Text prohlášení si podle konkrétní podoby praktické diplomové (bakalářské) práce výstižně zformuluje student. Toto sdělení je důležité, protože když někdo nahlédne do archívu závěrečné práce zvenčí, neuvidí praktickou diplomovou práci (jen její dokumentaci) a může mít zcela zkreslující dojem, že diplomová (bakalářská) práce nemá dostačující rozsah, když je tvořena pouze krátkým textem.
Pokud student diplomovou práci vypracuje v knižní (autorské) podobě s typograficky zpracovanou sazbou, nutně musí sdělení za titulem doplnit poznámku o tom, kolik má práce normalizovaných stran („Text práce má …xy… znaků, tj, …XY… normalizovaných stran“)

Text doprovodné průvodní zprávy tematicky souvisí s praktickou prací a je zaměřen na téma z teorie umění, dějin umění, výtvarné technologie  nebo teorie vyučování a didaktiky, případně z bezprostředně souvisejícího oboru. Doprovodný text k praktické diplomové (bakalářské) práci může mít podobu podle některé z následujících variant:
A.	Teoretická studie – strukturovaná odborná práce o dílčím problému – vymezení tématu, metodologie, zhodnocení literatury (citace apod.), hlavní stať, závěry atd.
B.	Esej – osobní text s patřičnou mírou odborných i literárních kvalit zaměřený na související jasně vymezený problém (nutností je přiměřená reflexe odborné literatury k tématu)
C.	Autorský text – originální autorský text, který může mít literární umělecké ambice, může mít výtvarné kvality a může být autorskou uměleckou součástí praktického výtvarného výkonu)


Student si může vybrat ze dvou forem závěrečné práce:

a) umělecká forma - student realizuje praktický výtvarný úkol z vybrané specializace: malba, volná kresba a grafika, grafický design a typografie, modelování a sochařství, užitá tvorba – knižní ilustrace, comics a autorská kniha, keramika, módní návrh – šaty, šperky a doplňky, divadelní kostým a maska, scénický návrh, foto, video, web design, akční umění a multimédia, intermédia atp. 

Umělecká závěrečná práce se skládá ze dvou částí: z realizovaného díla (děl) a z doprovodné textové části (která splňuje všechny formální náležitosti předepsané pro závěrečné práce). V textové části (zprávě) o minimálním rozsahu 10 stran (kromě příloh) student popíše svůj tvůrčí záměr, inspirační zdroje a pracovní postup a doplní ji přílohami (kresby, fotodokumentace apod.). K posouzení student odevzdá hotové výtvarné dílo a jeden výtisk zprávy. Výtvarné dílo zůstává majetkem studenta, odebere si ho po vykonání státní závěrečné zkoušky. 

b) teoretická forma – student  realizuje teoretickou práci z oblasti  teorie výtvarné výchovy, oborové didaktiky či dějin umění (z okruhu evropského umění minulosti a současnosti nebo mimoevropských kulturních okruhů s přesahem do interdisciplinárních vztahů k jiným humanitním oborům) podle nabízených témat nebo jejich modifikace opět dle dohody s vedoucím závěrečné práce. Minimální rozsah teoretické práce je 20 stran textu, který je dle tématu doplněn obrazovou dokumentací, tabulkami, schématy a pod.

K posouzení student odevzdává práci v tištěné podobě v jednom vyhotovení nejpozději 14 dní před státní závěrečnou zkouškou.
      Vypracovaná závěrečná práce se vkládá do ISu.
                  
  Pro závěrečnou práci jsou závazné zásady pro jejich formální úpravu, strukturu, práci s literaturou a pod. K získání  úplných informací odkazujeme na : moodlinka.ped.muni.cz pod nadpisem Jak psát a upravovat diplomovou práci, klikněte na odkaz Němec,Jiří; Šedinová, Petra: Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce.


