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1 Obecná ustanovení
(1) Tato směrnice definuje požadavky na úpravu seminárních a jiných studentských prací (dále
jen seminární práce) studentů Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. (dále také MVŠO).
(2) Směrnice navazuje na Studijní a zkušební řád Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v platném znění.

2 Zadávání seminárních prací
(1) Témata, postup a formu zpracování, způsob odevzdávání a termíny pro zadávání, odevzdávání
a schvalování seminárních prací jsou v plné kompetenci vyučujících jednotlivých ústavů Moravské vysoké
školy Olomouc.
(2) S požadavky na seminární práce jsou studenti seznámeni na začátku výuky předmětu, v jehož rámci jsou
seminární práce požadovány.

3 Zpracování seminárních prací
(1) Seminární práce zpracovávají studenti samostatně, či ve spolupráci se studenty stanovené skupiny, a to na
základě zadání a instrukcí vyučujícího.
(2) Studenti jsou povinni dodržovat formální požadavky a zásady obsažené v této směrnici.

3.1Struktura seminárních prací
(1) Seminární práce studentů musí vždy obsahovat titulní stranu s uvedením následujících údajů:
1.

název školy a ústavu, na kterém je seminární práce odevzdávána,

2.

název předmětu, ve kterém je seminární práce odevzdávána,

3.

název seminární práce,

4.

identifikační údaje studenta:

5.

a.

jméno a příjmení studenta,

b.

osobní číslo studenta,

c.

typ a název studijního programu,

d.

ročník studia,

e.

forma studia (prezenční/kombinovaná),

datum zpracování seminární práce.

(2) Je-li seminární práce zpracována skupinově, musí být uvedeny identifikační údaje všech studentů ve skupině
a identifikační údaj skupiny, byl-li vyučujícím stanoven.
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(3) Doporučenou strukturu seminárních prací na Moravské vysoké škole Olomouc tvoří:
1.

titulní strana,

2.

obsah, zejména u prací delšího rozsahu,

3.

úvod, vymezení tématu a cíle práce, stručný nástin obsahu práce,

4.

vlastní text seminární práce rozdělený do kapitol a podkapitol s logickou strukturou,

5.

závěr, shrnutí dosažených výsledků,

6.

seznam literatury v abecedním pořadí,

7.

seznam tabulek, jsou-li obsaženy,

8.

seznam grafů, jsou-li obsaženy,

9.

seznam obrázků, jsou-li obsaženy,

10. seznam příloh, jsou-li obsaženy,
11. přílohy.
(4) Studenti jsou povinni dbát pokynů jednotlivých vyučujících, kteří mohou strukturu prací stanovit odlišným
způsobem.

3.2Formální náležitosti seminárních prací
(1) Studenti jsou povinni dodržovat formální náležitosti seminárních prací. Tyto náležitosti zahrnují:
1.

formát papíru: A4,

2.

tisk (v případě odevzdání práce v tištěné podobě): jednostranný,

3.

okraje: nahoře, dole, vlevo i vpravo, 2,5 cm,

4.

číslování stran: dole na stránce, zarovnání na střed, titulní strana se nečísluje,

5.

písmo: patkové (Times New Roman, Palatino, Georgia aj.), velikost 12, normální, v poznámce pod čarou
velikost 10,

6.

řádkování: 1,5násobek řádku,

7.

zarovnání textu: do bloku,

8.

mezery: bez mezer mezi odstavci,

9.

tabulky, grafy: jsou použity buď v samotném textu, nebo v příloze, musí obsahovat pořadí, název a
zdroj,

10. rozsah práce: stanovují jednotliví vyučující.
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3.3Citace použitých zdrojů
(1) Studenti jsou povinni dodržovat citace dle platné citační normy specifikované v publikaci Kvalifikační práce
na MVŠO1.
(2) Student je povinen řádně uvádět zdroje literatury, tabulek a obrázků, které při zpracování své práce použil.
(3) V případě, že student nebude dbát těchto pokynů a bude za své dílo vydávat práci, nebo část práce někoho
jiného, bude jeho práce považována za plagiát.

4 Odevzdávání seminárních prací
(1) Seminární práce studenti odevzdávají zpravidla v elektronické podobě prostřednictvím informačního
systému

studijní

agendy

IS/STAG,

popř.

jinou

formou

dle

zadání

vyučujícího,

a to v předem stanoveném termínu pro odevzdávání seminárních prací.
(2) V pojmenování elektronická verze seminární práce musí být zahrnuty následující identifikační údaje
seminární práce: osobní číslo studenta, příjmení studenta, zkratka předmětu, příp. stručný název či jiný
identifikátor seminární práce, podle nějž bude možné rozlišit více seminárních prací odevzdávaných
studentem ve stejném předmětu.
(3) Vyučující posoudí prostřednictvím IS STAG případnou podobnost s jinými seminárními pracemi z databáze
Odevzdej.cz i případnou podobnost s texty mimo databázi.
(4) Plagiátorství je posuzováno ve smyslu §64 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů, v platném znění, jako disciplinární přestupek, a při jeho řešení je postupováno v souladu
s Disciplinárním řádem pro studenty.

Ludvíková Pavla a Irena Kovačičinová. Kvalifikační práce na MVŠO. [online] Olomouc: Moravská vysoká škola
Olomouc, 2018. 124 s. Dostupný z: IS STAG nebo
https://mvso.sharepoint.com/:b:/r/studenti/BakalarskePrace/Kvalifikační práce na MVŠO - studijní text.pdf
1
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