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Doporučená forma zpracování:
1. strana, titulní, viz vzor
A B S T R A K T:
Stručný, postihující obsah předkládané práce, vyjádřený
několika větami – cíl práce, prameny (metodika)
výsledek.... Umístění na titulní straně práce.

2. strana seminární práce
O B S A H: názvy subkapitol, desetinné třídění
1
2
2.1
2.1.1 a pod.
3. a další strany seminární práce
Ú V O D:
- "bylo mně zadáno..."
- " na internetové stránce ....jsem získal tyto údaje.."
- " V časopise ....v knize, v publikaci autora ..... jsem získal
tyto údaje .....apod."
(Úvod - odpovídá na otázku PROČ? (zadání, cíl šetření..))
M E T O D I K A:

Metodika odpovídá na otázku JAKÝM ZPŮSOBEM ?
(kdo, z jakých literárních pramenů, rešerše, kdo, kdy,
přístroje, a pod.). Poznámka: kapitoly Obsah, Úvod,
Metodika uvést v nejvyšší možné stručnosti!

V Ý S L E D K Y:
Výsledky: zpracování - odpovídá na otázku co zjištěno?

D I S K U S E:
Diskuse - "rozvaha" nad předkládanými výsledky – proč
"ano", proč "ne". Existují i názory odporující nebo
podporující předkládaný výsledek (šetření, rešerše,
postoje a pod).

SOUHRN – ZÁVĚR:
Souhrn – Závěr - v současné době je v některých
odborných sděleních upouštěno od formulací Souhrnu
nebo Závěru a tato část je vkládána do ABSTRAKTU !

L I T E R A T U R A:
Literatura - nutno dodržet řádná pravidla citací odb.
literatury (obvykle každý odb. časopis uvádí určitou
modifikaci !): jméno autora nebo autorů, čárka, zkratka
křestního jména, tečka, dvojtečka, plný název práce,
tečka, oficiální zkratka časopisu, tečka, čárka, svazek,
tečka, rok vydání, čárka, s. číslo první až poslední stránky
citovaného článku.

Dále je bezpodmínečně nutné na každou citaci uvedenou
v literatuře uvést minimálně jedenkrát odkaz v textu práce
buď číslem v závorce (1), nebo jménem prvního autora a
rokem vydání publikace (Bencko, 2005).

Příklad:
1. Aronson KJ, Miller AB, Woolcott CG, Sterns EE,
McCready DR, Lickley LA, et al. Breast adipose tissue
concentrations of polychlorinated biphenyls and other
organochlorines and breast cancer risk. Cancer Epidemiol.
Biomarkers Prev. 2000; 9: 55-63.
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POŽADAVKY NA ODEVZDÁNÍ PRÁCE

Každá dvojice odevzdá při závěrečném semináři jeden

výtisk zpracované seminární práce vyučujícímu, který práci
zadával, pro její archivaci na našem ústavu.

