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Stručná anotace: 

 

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy vědecké práce, a to jak při psaní 

samotného vědeckého textu, tak i jeho prezentaci a kritice vědeckých výstupů dalších 

osob. V průběhu celého kurzu se student naučí kritice pramenů od jejich výběru přes 

jejich verifikaci, klasifikaci až po interpretaci, dále pak postup při sestavování 

odborného textu a jeho prezentace. Probrány budou i způsoby prezentace cizích textů 

(anotace, zpráva, recenze), recenzováním studií a knih, editorství a další problémy 

spojené s praktickou částí historikovy práce. Součástí diskuse bude i problém 

plagiátorství a jeho rozpoznávání. Předmět bude zaměřen, tak aby rozvíjel 

samostatnou práci studentů. 

 

 

Podmínky pro absolvování: 

 

Předmět je zakončen zápočtem, který studenti získají za plnění úkolů, které budou 

zadávány v jednotlivých hodinách, aktivní činnost na semináři a prezentaci obsahu, 

tezí a cílů svých diplomových prací ústní formou před ostatními studenty. Současně 

napíší na vlastní diplomové práce jednu anotaci a jednu zprávu. 
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Témata seminářů: 

 

1. týden – vymezení obsahové náplně kurzu, podmínky pro udělení zápočtu 

2. týden – metody odborné práce  

3. týden – pramen: klasifikace, kritika, interpretace  

5. týden – umění prezentace vlastního výzkumu  

6. týden – anotace, zpráva, recenze  

7. týden – problematika plagiátorství  

8. týden – studentská prezentace vlastních diplomových prací I 

9. týden – studentská prezentace vlastních diplomových prací II 

12. týden – studentská prezentace vlastních diplomových prací III 

13. týden – studentská prezentace vlastních diplomových prací IV 
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