Název má být stru ný, jasný a
výstižný. Název má korespondovat s obsahem p ísp vku.
Mohou v n m figurovat klí ová
slova ešené problematiky. M že
být formulován obecn ji a poté
konkretizován podtitulem (za
dvojte kou).

Anotace podává stru nou
informaci o obsahu p ísp vku.
M la by tená e ve zkratce
provést celým p ísp vkem.
Finální podobu anotace je dobré
dotvá et až poté, kdy je p ísp vek
hotov. V anotaci mají být
obsaženy klí ové informace z
jednotlivých podkapitol vaší
studie. P i psaní anotace po ítejte
s tím, že anotace je mnohdy to
jediné, co tená te.

V n kterých asopisech je
požadováno, aby v anotaci byly
stru n , avšak explicitn uvedeny
hlavní výsledky výzkumu.

Klí ová slova – termíny, v nichž
se zrcadlí konceptuální struktura
stojící v pozadí studie. Jako
inspirace p i výb ru vhodných
klí ových slov poslouží
pedagogické slovníky a tezaury.

Abstract = p eklad anotace do
anglického jazyka. Musí mít
profesionální jazykovou úrove .

Key words = p eklad klí ových
slov do angli tiny.

Úvod zpravidla slouží k tom, aby
vaši studii zasadil do širších
souvislostí. Máte v n m
p íležitost objasnit, odkud
pramení pot eba vašeho
výzkumu, na koho nebo na co
navazujete, pro to d láte, co tím
sledujete atp.

Teoretická východiska – žádný
výzkum není realizován ve
vzduchoprázdnu. V drtiv
v tšin p ípad se opírá o
existující koncepty a teorie.
V této ásti vaší studie by m ly
být reflektovány (zhodnoceny)
koncepty a/nebo teorie, které se
jeví jako relevantní pro zakotvení
vašeho výzkumu. N kdy se
stává, že o váš výzkumný
problém „soupe í“ více teorií i
koncept . V tomto p ípad byste
m li jednotlivé teorie/koncepty
stru n p edstavit, pop . se o
nich alespo zmínit a uvést, co
vás vede k tomu, že sv j výzkum
opíráte práv o tu a nikoliv o
jinou teorii.

Sou ástí teoretických
východisek vaší studie je
pojmové vymezení (definování)
koncept , s nimiž budete dále
pracovat. Na tomto míst :
zavedení a definice prvního
klí ového konceptu výzkumné
studie (u itelovo pojetí výuky).
V této ásti se m žete opírat o
odbornou literaturu – zárove
tím prokazujete znalost stavu
ešení dané problematiky
v domácí/zahrani ním kontextu.
Stav ešené problematiky –
odkazy na teoretické i
p ehledové studie, v nichž jsou
k dispozici definice zkoumaných
koncept .
Stav ešené problematiky –
odkazy na výzkumné studie,
pop . na metaanalýzy výzkum .

Teoretická východiska – stav
ešené problematiky – zavedení
a definice dalšího
„konkurujícího“ konceptu
(u itelovy subjektivní teorie).

Terminologické vymezení
konceptu (u itelovy subjektivní
teorie) – odkazy na literaturu.

Zde se sm uje k operacionalizaci
konceptu (u itelovy subjektivní
teorie). P i operacionalizaci se
autor pokouší rozložit komplexní
problém i jev na výzkumn
uchopitelné sou ásti.

Zd vodn ní volby mezi více
koncepty. Odpov na otázku, co
autora vedlo k tomu, že v dalším
textu pracuje s konceptem
„u itelovy subjektivní teorie“ a
nikoliv s konceptem „u itelovo
pojetí výuky“.

Konkretizace p edm tu výzkumu:
zajímají nás u itelovy subjektivní
teorie vztahující se k cílové
dimenzi výuky fyziky. Spolu
s tím se otevírá pot eba definovat
kategorii „cílová orientace
vyu ovacího p edm tu“.

Odkaz ke kurikulárním
dokument m. Podání p ehledu o
tom, jak je v nich chápána
kategorie „cíl ...“.

Tím, že ve svém výzkumu berete
ohled na kurikulum, stává se váš
výzkum výzkumem
pedagogickým/didaktickým.
V odborné metodologické
literatu e se v souvislosti s tímto
problémem m žete setkat
s pojmem „kurikulární validita“.

Na základ rozboru kategorie
„cíl “ v Rámcovém vzd lávacím
programu je od vodn né položit
si n které (výzkumné) otázky.

Cíle výzkumu by m ly být
formulovány tak, aby v nich bylo
obsaženo sloveso – nap .
diagnostikovat..., vy íslit
pom r... atp. Studii není nutné
p etížit formulacemi mnoha
r zných cíl . Vzhledem
k omezenému rozsahu studie se
doporu uje formulovat jeden
hlavní cíl (a ten event. rozvinout
dalšími vedlejšími cíli).

Výzkumné otázky by m ly být
odvozeny z cíle výzkumu, resp.
m ly by s ním korespondovat.
Vzhledem k omezenému rozsahu
studie je t eba zam it se na
otázky hlavní a podstatné.

Metodologický postup, v n mž
se výzkum odehrával, m že být
vyjád en formou slovního popisu
nebo schématu zachycujícího
zkoumané prom nné a použité
výzkumné nástroje.
M lo být uvedeno, jaký typ
výb ru byl proveden (náhodný,
dostupný...) a pro . V návaznosti
na to by m lo být uvedeno, jaké
charakteristiky vykazoval
zkoumaný soubor.
Postup sb ru dat by m l být
popsán tak, aby bylo možné jej
replikovat (tj. provést znovu).
Popis použitých výzkumných
metod, technik i nástroj by
m l být tak podrobný, aby si
tená mohl vytvo it p edstavu o
jejich kvalit a sofistikovanosti.
P i použití dotazník nebo
didaktických test by m ly být
uvedeny jejich základní
psychometrické charakteristiky
(reliabilita, validita atp.). P i
použití dotazníku by m lo být
uvedeno Crombachovo alfa.
U každého výzkumného nástroje
by m l být uveden jeho p vod
(nap . vlastní konstrukce;
p eloženo; standardizovaný
nástroj...). Nem la by chyb t
zmínka o tom, jak probíhala
pilotáž daného nástroje.

V od vodn ných p ípadech se
výzkumný nástroj m že umístit
do p ílohy (zde viz p íloha 1).

Postup zpracování dat má být
popsán tak, aby byl transparentní.
tená i by m lo být jasné, co kdo
s daty d lal. Nap . v p ípad
uplatn ní kategoriálních systém
je t eba uvést obsahové vymezení
(definování) jednotlivých
kategorií.

V od vodn ných p ípadech je
vhodné poukázat na limity
vyplývající z povahy
analyzovaných dat.

Prezentaci výsledk je dobré
uvést informací o tom, v jakém
po adí budou výsledky
p edstaveny (v souladu
s výzkumnými otázkami). Lze
doplnit vysv tlující legendou
umož ující výsledky „ íst“.

P i prezentaci výsledk
výzkumu je dobré využít
(shrnujících) tabulek a graf .

Prezentace výsledk
vztahujících se k první
z výzkumných otázek.

Prezentace výsledk
vztahujících se k druhé
z výzkumných otázek.

P i shrnutí se nabízí možnost
prezentovat hlavní výsledky
výzkumu a podrobit je diskusi.
P i diskusi je možné získané
výsledky za lenit do sou asného
stavu poznání v dané oblasti.
Autor se p i této p íležitosti m že
zamyslet nad tím, zda jsou jeho
výsledky v souladu i nesouladu
s tím, co se o daném problému ví.
Záv ry a doporu ení lze
formulovat v mnoha rovinách –
zpravidla se formulují záv ry
sm ující do oblasti pedagogické
teorie, praxe a výzkumu
(metodologie). Autor m že na
záv r nazna it možnosti dalšího
výzkumu i rozvíjení sledované
problematiky.

V seznamu literatury jsou
uvád ny pouze tituly, na n ž se
v textu studie explicitn
odkazuje.

Do p íloh lze za adit d ležité
informace o výzkumu, které by
p íliš zatížily text studie.
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