ABSOLVENTSKÁ PRÁCE SELEŠKY
PRAVIDLA PRO PSANÍ
Jde o písemnou práci, která je jednou z podmínek získání absolvence Selešky. Písemná
práce je minimáln na 8 stránek textu, ádkování 1,5 (nepo ítá se do toho titulní stránka,
obsah, literatura), pokud práce obsahuje obrázky, grafy, v tší ádkování, je o to delší.
Téma práce si volíš sám po konzultaci s instruktory, je možno vybrat si n které
z nabízených
témat
(viz.
dokument
Nápadník
témat
v sekci
Dokumenty
http://seleska.skauting.cz/download/mozna_temata_SLS_praci_2010.pdf). Pokud chceš
získat O K Zdravov da musí dané téma spadat do oblasti zdravov dy nebo záchraná ství.
Každý ú astník má mezi instruktory svého patrona/konzultanta, který hlídá formální stránku
práce, konzultuje obsah, p ipomíná termíny, p íp. pom že zprost edkovat kontakt
s odborným externím lektorem.
Citace - používáš-li cizí myšlenky, výtahy textu z odborné a jiné literatury i webu
nezapome to v práci uvést!!! Návod na to, jak používat a psát citace najdeš na konci tohoto
dokumentu.
Finální podoba práce se vždy zasílá elektronicky v dkyni LŠ na adresu
veronika.horova@gmail.com, která vám p ijetí práce vždy potvrdí! Pokud potvrzení nep ijde,
práce pravd podobn nedorazila, ov si to.
Termín odevzdání práce je 30. 11. 2010!
Struktura práce:
? Titulní stránka (hlavi ka - Severo eská záchraná ská lesní škola, název práce,
jméno, p íjmení a p ezdívka autora, rok zpracování)
? Obsah – dopln ný s ísly stránek
? Úvod – obsahuje uvedení do tématu, pro sis zvolil toto téma, co je cílem
? Samotná práce, len ná do jednotlivých kapitol
? Záv r – obsahuje shrnutí tvého tématu, p ípadná doporu ení, využitelnost tématu v
Junáku
? Použitá literatura – zahrnuje knihy, asopisy, odkazy na webové stránky,…
? Doporu ená literatura – kde se m že tená o daném tématu dozv d t více pokud
ho zaujme (pokud se pln kryje s použitou literaturou, není t eba uvád t)
? Anotace – krátké shrnutí obsahu práce ve 3 - 4 v tách.
Doporu ení:
Vyber si téma, kterému rozumíš a o kterém už n co víš. Téma i detaily své práce m žeš
konzultovat s jednotlivými instruktory, kte í Ti rádi poradí.
Domluv se s n kým, kdo umí dob e a spisovn
esky, dej mu svoji práci p e íst, a
zkontroluje pravopis a stylistiku.
Patron je Tv j pomocník, neboj se na n j v p ípad problém obrátit. Hlídej si termíny. Nepiš
práci na poslední chvíli.
Máš-li dotaz, ptej se zav as!

Hodn zdaru p i psaní práce!

JAK SPRÁVN CITOVAT
Pokud p i práci p ebíráme text od n koho jiného, je nutné tento kus p evzatého textu
od zbytku textu odlišit – uvozovkami, kurzívou, atp. a následn jako poznámku pod
arou (word umí, pokud neumí autor, pom že nápov da – F1) uvést materiál, odkud
jsme erpali. Smyslem je citovat tak, aby bylo možné nalézt dokument, z n hož autor
erpal.
Nejprve právní p edpisy R (naprostý základ co musí být a posta uje):
pokud používáte zn ní ú inné v sou asné dob :
- zákon . 40/1964 Sb., ob anský zákoník v platném zn ní (dále jen
„ob anský zákoník“ nebo „ob . zák.“ nebo „OZ“)
- vyhláška . 177/1996 Sb., o odm nách advokát a náhradách advokát
za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném zn ní (dále
jen „advokátní tarif“ nebo „AT“)
pokud používáte zn ní ú inné v minulosti nebo až v budoucnu
- zákon . 40/1964 Sb., ob anský zákoník ve zn ní platném k 31.12.2009
(dále jen „ob anský zákoník“ nebo „ob . zák.“ nebo „OZ“)
- vyhláška . 177/1996 Sb., o odm nách advokát a náhradách advokát
za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve zn ní platném
k 31.12.2009 (dále jen „advokátní tarif“ nebo „AT“)
A nyní publikace:
Citování je upraveno normou – SN ISO 690 (01 0197). Jak na to najdete podrobn
na: http://home.zf.jcu.cz/public/users/urbanek/buddy/citace_iso_690.htm
Tady je základ toho, co bude jako poznámka pod arou:
monografická publikace:
PLECITÝ, V., HLAVSA, P., KOCOUREK, J. Civilní kodexy. 1. vyd. Praha :
Eurounion, 2001. 1330 s. ISBN 80-85858-98-3
(Pozn: údajo ISBN se nesmí d lit, proto je n kdy zapot ebí za ít na nové ádce )
lánek z asopisu:
ZOUBKOVÁ, I. Kriminalita páchaná na mládeži. Kriminalistika, 2001, ro . 34, . 2,
s. 83-95.
sta ze sborníku:
BARTOŠOVÁ, H. Jak dál v policejním vysokoškolském vzd lávání?. In
Vysokoškolské vzd lávání policist pro 21. století.
Praha : Policejní akademie R, 1999,s. 5-9.
citace pramen z internetu:

PIKNA, B. Zajiš ování procesu europeizace na Policejní akademii R. [cit. 3.2.2006].
Dostupné na World Wide Web: < http:www.polac.cz/g2/view.php?eu/zajist_e.html >
(Pozn: adresa uvedená mezi "zobá ky" se nesmí d lit, proto je n kdy zapot ebí za ít
na nové ádce nebo je nutné ješt zmenšit písmo)
(Pozn2: u internetových odkaz je vždy t eba uvést datum, kdy byl lánek z webu
použit)
vysokoškolská kvalifika ní práce
NOVÁK, Josef. Terorismus a psychologická válka : bakalá ská práce.
Praha, 2005. 40 s. Policejní akademie R.
Vedoucí práce Marian Brzybohatý.
Veškeré textové zdroje, ze kterých erpáme je nutné uvést v p ehledu použité
literatury v pat i ném len ní na monografie, asopisy, internetové odkazy.

