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Rozvrh 

Předmět je vyučován ve dvouhodinových blocích 1x za 14 dnů, vždy v sudý čtvrtek od 

16:00-17:40 hod. 

Metodologie 

Kurz se zabývá přípravou na psaní závěrečné práce z jakékoli disciplíny ve francouzském 

jazyce. Zahrnuje práci se stavebními prvky písemného projevu ve francouzštině, normy 

k bibliografickým odkazům, různé typy citací a strukturu závěrečné práce. Studenti se 

seznámí s pravidly písemného projevu ve francouzském i českém jazyce, naučí se 

vypracovat projekt, pracovat s bibliografickými odkazy a strukturovat svou budoucí 

bakalářskou nebo diplomovou práci.  

Osnova 

− Různé druhy citací v odborné práci. 

− Pravidla písemného projevu ve francouzském jazyce. 

− Formální procedura přípravy závěrečné práce. 

− Projekt bakalářské práce. Struktura bakalářské práce. Metodické listy. 

Metody hodnocení 

− Aktivní účast: 70% na seminářích dle prezenční listiny, domácí příprava.  

− Seminární práce: Student vypracuje původní dokument o 5400 znacích včetně mezer 

(může být na téma jeho závěrečné práce), ve kterém bude aplikovat nejméně jeden 

příklad z každé následující položky:  

• vložená citace kurzívou s uvozovkami a příslušným odkazem na autora a zdroj 

(bibliografická citace), 

• delší citace pod textem menším písmem bez kurzívy a uvozovek s odsazením od 

levého okraje a příslušným odkazem na autora a zdroj (bibliografická citace), 

• parafráze citace s příslušným odkazem na zdroj (bibliografická citace), 

• bibliografická citace monografické publikace (tištěné knihy), 

• bibliografická citace článku v odborném periodiku, 

• bibliografická citace elektronického dokumentu, 

• poznámka pod čarou, 

• desetinné třídění kapitol a podkapitol, 

• viz výše (voir plus haut) a viz níže nebo viz dále (voir plus bas), 

• seznam použité literatury. 

Další požadavky: 

• okraje stránky: nahoře a dole 2,5 cm, vlevo 4, vpravo 2, záhlaví i zápatí 1,2, 

• písmo patkové Times New Roman 12 b v normálním textu. 

Seminární práce bude vypracována ve formátu docx a v pdf pro kontrolu uspořádání na 

stránce. Dokument v pdf před odesláním nutno zkontrolovat, zda na konci řádků nejsou 

jednopísmenná slova či číselné údaje odděleny od dalších výrazů nebo značek. Pokud 

ano, opravit v docx a znovu vygenerovat v pdf. Pojmenovat podle tohoto vzoru: 

MZP_Kylouskova.docx (jméno bez diakritiky) a poslat na adresu 

kylouskova@ped.muni.cz.  

První termín pro odevzdání elektronických prací je 14. leden 2021. Další termín 

bude vyhlášen po tomto datu. 
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