
Minimálne kritériá na empirickú časť záverečných prác 
 

Východiskovým materiálom je Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011, ale 

s využitím Normy na tvorbu bibliografických odkazov-ISO 690: 2012. Odporúčame citovať 

podľa systému meno a dátum (Harvardský systém). Podrobnejšie na vyučovaní predmetu 

Textový seminár. 

 

Odporúčania pre tvorbu empirickej časti záverečných prác vychádzajú z dvoch úrovní                     

(bakalárskeho a magisterského štúdia) a z dvoch základných foriem výskumného dizajnu                   

(kvalitatívneho a kvantitatívneho).  Výskumná línia je na oboch stupňoch (Bc. aj Mgr.) 

rovnaká, líši sa len v náročnosti. Minimálne kritériá majú odporúčací charakter, pretože tak 

študent, ako aj vedúci  práce musia vychádzať zo špecifík konkrétneho výskumu.  

 

 

Kvantitatívna výskumná stratégia 

1. Stručne vymedziť teoretický koncept, na ktorom je výskum postavený (obšírnejšie je  

rozpracovaný v teoretickej časti práce);  

2. z konceptu definovať výskumný problém  

3. a cieľ výskumu, ktorý musí vychádzať z celkového cieľa práce;  

4. z teoretického konceptu vyselektovať sledované základné indikátory; 

5. formulovať hypotézy a/alebo výskumné otázky (podľa typu výskumu), ktoré musia 

rešpektovať cieľ výskumu a indikátory; 

6. zvoliť si cieľovú skupinu a metódu výberu respondentov; je možné si zvoliť aj 

obsahovú analýzu dokumentov; 

7. vzhľadom na cieľ a výskumné otázky/hypotézy si zvoliť: 

- adekvátnu výskumnú metódu zberu dát;1 

- metódu spracovania získaných údajov;2 

8. správa z výskumných zistení  musí byť štruktúrovaná, najlepšie podľa použitého 

výskumného nástroja; 

9. interpretácia a diskusia musí byť štruktúrovaná podľa hypotéz/výskumných otázok; 

orientovaná na pomenovanie silných a slabých stránok realizovaného výskumu, 

sebareflexiu výskumníka a vlastné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v súlade so 

súčasnými poznatkami (konfrontácia s výsledkami iných prieskumov/výskumov) 

v danej oblasti. 

 

Kvalitatívna výskumná stratégia 

 

Kvalitatívnu stratégiu si obyčajne volí študent, ktorý je v danej problematike dobre teoreticky 

aj prakticky orientovaný, pretože v závere práce musí robiť veľmi odborne erudované 

interpretácie.   

                                                             
1 V Bc. štúdiu využívať stratégie ankiet či pilotnej skúšky jednoduchšieho typu dotazníka (stačí nižší počet 

respondentov); V Mgr. štúdiu využívať dotazovanie vlastnej konštrukcie, resp. štandardizované techniky, 

náročnejšej konštrukcie.   
2 V Bc. využívať frekvenčné a kontingenčné tabuľky; v prípade škál uvádzať základné štatistické veličiny 

a interpretovať ich (priemer, medián, modus, štandardná odchýlka); Na úrovni Mgr. využívať štatistické metódy   

napr. rozdiely, korelácie, metaanalýza. Študent by mal vedieť vypracovať test normality, definovať p-hodnotu 

a štatistické koeficienty významnosti. 

 



1. Vymedziť teoretický koncept, na ktorom je práca postavená; 

2. Definovať výskumný problém; 

3. Stanoviť výskumný cieľ (hlavný, čiastkové), ktorý vychádza z témy a celkového cieľa 

práce; 

4. Cieľová skupina jej výber, počet aj štruktúra vyplývajú  zo skúmaného problému; 

5. Formulovať výskumnú otázku, ktorá musí vychádzať z výskumného cieľa; 

6. Zvoliť si metódu získavania výskumných dát;3 

7. Zvoliť si metódu spracovania získaných údajov;4  

8. Interpretácia a diskusia získaných údajov, štruktúrovaná podľa výskumných otázok. 

Na záver kvalitatívneho výskumu sa môžu formulovať hypotézy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             
3 Individuálne alebo skupinové hĺbkové  rozhovory; analýza dokumentácie, naratívne techniky, prípadové štúdie, 

biografické materiály, experiment, pozorovanie a iné). 
4 Kvalitatívna analýza dát (otvorené kódovanie + kategorizácia)- technika Vyloženia kariet  

téma práce celkový cieľ teoretický koncept
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výber cieľovej skupiny 
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zber údajov 
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údajov
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výskumu a 
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