
Obecné pokyny k písemným pracím do předmětu  

Náboženství a víra v demokratickém právním státě 

 

  

 Odevzdání písemné (seminární) práce (eseje) je podmínkou splnění kolokvia  

 Specifické požadavky na písemnou práci upřesní konkrétní vyučující  

 Studenti si téma seminární práce zvolí z předem vypsaných témat prostřednictvím IS  

 Jiné než vypsané téma je možné pouze po předchozím souhlasu vyučujícího   

 Nedostatečné písemné práce budou řešeny buď vrácením práce k přepracování nebo 

odstraněním nedostatků v rámci ústního pohovoru s vyučujícím  

  

Předběžný harmonogram  

 Registrace tématu práce  - termín zadán v ISU  

 Odevzdávání zpracovaných prací do 15. května  

  

Formální náležitosti  

 Na písemnou práci se přiměřeně vztahuje směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity o úpravě závěrečných prací; hlavní odchylky uvedeny níže:  

 titulní list: označení školy, katedry, předmětu; název práce, jméno, UČO; jméno vyučujícího, 

který práci zadal; datum   

 kromě obsahových částí práce jsou povinnou součástí: věrohodný seznam literatury a 

judikatury; stručné resumé (cca 1000 znaků)  

 na zvážení studenta je zpracování obsahu či připojení příloh (např. obrázků dotčených 

náboženských symbolů nebo judikátů, nezapočítávají se do rozsahu)  

 rozsah 18 000 – 27 000 znaků (cca 10-15 normostran) – striktně dodržovat!  

  

Obsahové náležitosti  

 přehledné a logické členění textu  

 předpokládá se úzké a konkrétní tématické zaměření práce, nikoliv kompilace obecně 

známých skutečností, které jsou uvedeny v každé učebnici  

 vzhledem k nízkému rozsahu práce nebude tolerováno obsáhlé přejímání textu zákona 

(parafráze) či kopírování odůvodnění judikátů („Ústavní soud k tomu uvedl, že …“ a 

následuje několik odstavců veřejně přístupné právní věty nálezu)  

 z kontextu by mělo vyplynout odlišení myšlenek přejatých z literatury a původních myšlenek 

autora  

 prokazatelné – a nikoliv pouze formální – použití nejméně jedné zahraniční odborné publikace 

(v cizím jazyce, kromě slovenštiny)  

 prokazatelné použití nejméně jednoho zahraničního judikátu nebo komparace s platným 

právem cizího státu (tedy použití práva kanonického tuto podmínku nesplní )  

 vítány jsou výsledky vlastního výzkumu  

  


