Pokyny k exposé na bakalářském semináři
Cílem exposé je informovat a dosavadním i budoucím postupu práce na Vaší bakalářské práci,
nikoliv poskytnout více nebo méně vyčerpávající informaci o jejím předmětu.
Charakteristika textu: stručná prezentace tématu práce s ohledem na její základní koncepční a
metodologické problémy. Smyslem je poskytnou podklad a náměty k diskuzi a upozornit na
otevřené problémy či nejasnosti, přímo formulované otázky na účastníky semináře jsou
vítány. Text má závaznou strukturu podle níže uvedených bodů. Je to text připravený a
promyšlený. Je to odborný text a má tedy i svůj přiměřený odborný styl a odpovídá mu i
volba jazykových prostředků.
Podle rozhodnutí vedoucího bakalářského semináře je expozé buď předneseno (max. 20 min.)
nebo dodáno v písemné podobě (max. 7 stránek).
Přednesené expozé - expozé je volně předneseno referujícím s využitím hand-outu, tedy
nejde jen o čtený projev, ale současně není pouhou improvizací např. na podkladě projektu či
hotových částí práce. Referující je povinnen předložit nejpozději na začátku semináře
(případně rozeslat s přestihem) hand-out, který plní roli pomůcky pro referujícího i
posluchače, shrnuje, nejlépe v bodech a krátkých a pregnantních formulacích, obsah
předneseného slova; hand-out neobsahuje žádné další informace k exposé, případné tabulky,
časové řady, grafiky apod. lze předložit odděleně.
Expozé v písemné podobě - expozé má formát souvislého textu, který referující zašle
vyučujícímu a posluchačům minimálně týden před svým vystoupením na semináři. Všichni
posluchači si pak připraví své písemné připomínky či dotazy (nejlépe formou komentářů k
expozé), na jejichž základě pak proběhne diskuse. Součástí písemného expozé je i seznam
dosud načtené základní literatury s její kritikou.
Části:
1) název tématu, jeho základní charakteristika
(jasné pojmenování předmětu/tématu práce a jeho stručné zasazení do širšího kontextu a
vymezení relevance tématu v rámci tohoto kontextu, případně pro současnost, pro českou
společnost apod.)
2) vymezení tématu
(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, případně i teritoriální a jiné vymezení tématu a
odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)
3) zdůvodnění a cíl práce
(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce
zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy)
4) struktura práce a její odůvodnění
(struktura práce nemusí být totožná s členěním do kapitol; cílem je ozřejmit základní kroky
uvažované argumentace a její strukturu s důrazem na komplexnost, vnitřní provázanost a
logickou výstavbu zpracování tématu)
5) zpracování práce
(skica plánovaného metodického postupu a zvažovaných metod k dosažení výzkumného cíle,
charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

