
STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE - TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 

Strukturu závěrečné práce je třeba přizpůsobit jejímu charakteru. Největší rozdíly jsou 

v BP/DP, které jsou založeny na rozdílných metodologických přístupech (viz Tab. 1).  

 

Tab. 1: Klasifikace vědeckých postupů podle použitých metod 

Vědecký postup Popis 

Teoretický  pracuje s čistě teoretickými metodami: analýza (SWOT apod.), 

syntéza, indukce, dedukce, modelování apod.; 

 většinou neoperuje s konkrétními daty; 

 konkrétní jevy nahlíží z teoretického hlediska; 

 zahrnuje práce metodické, analytické, historické apod.; 

 historické práce mají poněkud specifický charakter s kapitolami 

obvykle odpovídajícími jednotlivým etapám vývoje. 

Empirický  pracuje vždy s konkrétními daty; 

 ke konkrétním poznatkům dochází exaktními metodami: 

pozorování, odborné posuzování, dotazníkové nebo anketní 

šetření, motorické testování, somatické měření, funkční měření, 

experiment, pedagogický experiment apod.; 

 předmětem jsou živé subjekty (děti, mládež, učitelé, sportovci, 

senioři apod.) či neživé objekty (sportovní vybavení, písemné 

výtvory apod.). 

Teoreticko-

empirický 

 základem je teoretický postup doplněný o zjišťování konkrétních 

dat exaktními metodami (viz výše); 

 konkrétní data jsou zpracována v rámci jedné kapitoly vlastní 

stati BP/DP a mají doplňující informativní charakter pro splnění 

hlavního cíle práce. 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní typy struktur závěrečných prací, které 

se používají ve studijním programu Tělesná výchova a sport. Všechny typy BP/DP musí 

obsahovat: povinné části na FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/student/studium-na-

fp/zaverecne-prace/pokyny), cíle práce rozdělené na hlavní cíl a dílčí úkoly (v podstatě 

zachycují postup práce), závěry ke stanoveným cílům a úkolům. Experimentální práce by 

měly obsahovat hypotézy.   

https://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny
https://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny


1) TEORETICKÁ BP/DP 

 

Souhrn základní struktury vlastního textu práce: 

ÚVOD  

1 CÍLE PRÁCE 

2 NÁZEV PRVNÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI 

3 NÁZEV DRUHÉ KAPITOLY VLASTNÍ STATI 

3.1 Název první podkapitoly (zde jako příklad správného desetinného třídění) 

3.2 Název druhé podkapitoly  

3.2.1 Název první podkapitoly nižšího řádu  

3.2.2 Název druhé podkapitoly nižšího řádu 

4 NÁZEV POSLEDNÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI 

5 ZÁVĚRY  

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ (popř. REFERENČNÍ SEZNAM) 

7 PŘÍLOHY (vždy musí obsahovat Seznam příloh)  

  

 

 

Další méně vhodná varianta: (úvod je zakončen uvedením cílů a dílčích úkolů práce!)  
 

ÚVOD  

1 NÁZEV PRVNÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI  

2 NÁZEV DRUHÉ KAPITOLY VLASTNÍ STATI  

3 NÁZEV TŘETÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI  

3.1 Název první podkapitoly (zde jako příklad správného desetinného třídění) 

3.2 Název druhé podkapitoly  

3.2.1 Název první podkapitoly nižšího řádu  

3.2.2 Název druhé podkapitoly nižšího řádu  

4 NÁZEV POSLEDNÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI  

ZÁVĚRY  

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ (popř. REFERENČNÍ SEZNAM)  

PŘÍLOHY (vždy musí obsahovat Seznam příloh)  

  



2) EMPIRICKÁ BP/DP 

 

Souhrn základní struktury vlastního textu práce: 

ÚVOD  

1 SYNTÉZA POZNATKŮ  

1.1 Název první podkapitoly (zde jako příklad správného desetinného třídění) 

1.1.1 Název první podkapitoly nižšího řádu  

1.1.2 Název druhé podkapitoly nižšího řádu  

1.1.3 Název třetí podkapitoly nižšího řádu  

1.2 Název druhé podkapitoly  

2 CÍLE PRÁCE (popř. CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE)  

3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

3.2 Charakteristika použitých metod a organizace výzkumu 

3.3 Způsob zpracování výsledků práce  

4 VÝSLEDKY A DISKUSE (popř. odděleně: 4 VÝSLEDKY, 5 DISKUZE) 

5 ZÁVĚRY  

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ (popř. REFERENČNÍ SEZNAM) 

7 PŘÍLOHY (vždy musí obsahovat Seznam příloh)  

  



3) TEORETICKO-EMPIRICKÁ BP/DP 

 

Souhrn základní struktury vlastního textu práce: 

ÚVOD  

1 CÍLE PRÁCE 

2 NÁZEV PRVNÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI 

2.1 Název první podkapitoly (zde jako příklad správného desetinného třídění) 

2.1.1 Název první podkapitoly nižšího řádu  

2.1.2 Název druhé podkapitoly nižšího řádu  

2.1.3 Název třetí podkapitoly nižšího řádu  

2.1.4 Název čtvrté podkapitoly nižšího řádu  

2.2 Název druhé podkapitoly 

3 NÁZEV DRUHÉ KAPITOLY VLASTNÍ STATI   

4 NÁZEV PŘEDPOSLEDNÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI (s doplňujícím výzkumem) 

4.1 Cíle výzkumného šetření 

4.2 Metodika šetření 

4.3 Výsledky a diskuze 

4.4 Závěry k výzkumnému šetření  

5 NÁZEV POSLEDNÍ KAPITOLY VLASTNÍ STATI (zde vyřešen hlavní cíl práce) 

6 ZÁVĚRY  

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ (popř. REFERENČNÍ SEZNAM) 

8 PŘÍLOHY (vždy musí obsahovat Seznam příloh)  
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