Požadavky na seminární práce
Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU
(platné od jarního semestru 2014)
1) Termíny, formát
Seminární práci je nutné odevzdat do termínu, který bude studentům sdělen vyučujícím
na začátku konkrétního kurzu (práce odevzdané po daném termínu nebudou
přijaty).
Práce se odevzdává ve formátu .doc do Odevzdávárny příslušného předmětu (případně
do složky v Odevzdávárně, označené jménem vyučujícího).
Práce musí být napsána v českém (výjimečně slovenském) jazyce a to pravopisně a
stylisticky správně.1 Práce v předmětech vyučovaných anglicky musí být psána v jazyce
anglickém.
Za odevzdání seminární práce se nepovažuje odevzdání prázdného dokumentu či zjevně
poškozeného, nesmyslného či nesprávného dokumentu, ani dokumentu v jiném než
zadaném rozsahu či formátu. Zkontrolujte si proto, jaký dokument jste do
Odevzdávárny vložili a zda ho lze bezproblémově otevřít.
2) Rozsah
Rozsah seminární práce sdělí studentům vyučující v úvodu daného kurzu (informace o
rozsahu může být i součástí sylabu předmětu). Tento rozsah je udáván počtem
normostran2. Vždy bude zadán minimální rozsah, který je nutné dodržet a který lze
překročit maximálně o 1 stranu (tzn. výrazně delší práce nebudou akceptovány). Do
rozsahu se nepočítá úvodní strana, obrázky, přílohy apod. (naopak se počítá úvod, závěr
a seznam literatury).
3) Forma práce
Práce vždy začíná úvodní stranou (viz předloha na webu katedry). Na úvodní straně je i
čestné prohlášení, které se stává platným po vložení seminární práce do
Odevzdávárny.
Poté následuje úvod, samotný text práce, závěr a následně seznam literatury, případně
přílohy.
Text práce bude (až na výjimky v některých předmětech – sdělí vyučující) ve formě
eseje s vyváženým obsahem vlastních úvah a reflexí relevantní literatury.

I vzhledem k současným možnostem textových editorů, umožňujících automatické opravy pravopisu či
upozorňování na stylistické nepřesnosti, nebude akceptován text, který není napsán korektně česky
(slovensky).
2 Za 1 normostranu je zde považován text v rozsahu cca 1800 znaků s mezerami.
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Je pravidlem, že student připraví práci na základě odborných zdrojů (z oblasti
psychologie, v odůvodněných případech např. i pedagogiky či jiných sociálních věd).
Jako zdroj informací nebude akceptováno např. využívání internetových portálů typu
Wikipedie, dále textů z různých blogů, webů nabízejících seminární práce apod., ale ani
využívání poznámek z přednášek či seminářů vyučujících.
Za odborný zdroj lze považovat i základní učebnice daného předmětu, ovšem nebudou
přijímány práce, které budou založeny pouze na „přepisu“ nějaké části učebnic.
Učebnice tedy mohou být pouze jedním ze zdrojů, ze kterých student čerpá. Počet
odborných zdrojů, potřebných pro přípravu seminární práce v konkrétním předmětu
sdělí vyučující spolu s dalšími požadavky v úvodu semestru (minimální počet je ovšem
2).
Důležité informace, které se týkají citační etiky, citačních norem či problematiky
plagiátorství obecně lze nalézt např. na stránce Wikisofia.
Pravidlem také je důsledné odkazování se na zdroje dle citačních standardů APA.
Základní vzory citací lze nalézt např. zde.
V textu práce také vždy rozlišujte mezi citací z primárního a sekundárního zdroje.
Zjednodušeně řečeno: v nějaké knize (jakožto sekundárním zdroji) se dočtete o práci
jiného autora (primární zdroj) a tato skutečnost musí být z textu seminární práce
zřejmá (podrobněji viz např. zde).
4) Obsah práce
Rámcová témata seminárních prací zadává vyučující konkrétního kurzu.
Obsahem práce nemůže být opakování látky prezentované vyučujícími na přednáškách
či seminářích.
Příklad:
Pokud bude např. v sociální psychologii probírána neverbální komunikace, její členění a
charakteristika či charakteristiky různých způsobů neverbální komunikace, tak toto téma
jako celek již nemůže být obsahem seminární práce.
Seminární práce se v tomto případě ale může zaměřit na relativně úzké téma, které se
týká např. některé dílčí oblasti neverbální komunikace.
5) Opravování vrácené práce
Pokud bude studentovi vrácena seminární práce k přepracování, z důvodu nedodržení
některého z výše zmíněných formálních požadavků či z důvodu nedostatečnosti práce
po obsahové stránce, lze ji na základě komentářů od vyučujícího přepracovat pouze
jednou.
2

6) Upozornění
Písemné práce vypracovávejte samostatně s použitím relevantní literatury. Dbejte na
důsledné odkazování se na zdroje a dodržování citačních pravidel.
Práce jiných autorů vydávané za vlastní jsou považovány za plagiát. Za plagiát je
považována i seminární práce, v níž bez odkazu na zdroj prezentujete myšlenky jiného
autora (a to i v případě, že věty nejsou kopírovány doslovně). Výše uvedené počiny jsou
automaticky považovány za nesplnění zadaného úkolu a za porušení studijních
povinností s možným následkem disciplinárního řízení.
Vyučující si vyhrazují možnost bez podrobného zdůvodňování vrátit k úpravě
práci, která nesplní některý z výše uvedených požadavků (body 1 až 4).
S poděkování doc. Mgr. Lence Lacinové, Ph.D. a Mgr. Zuzaně Masopustové, Ph.D. z FSS MU za svolení s
využitím jejich výukových materiálů.
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