Global University
BAKALÁŘSKÉ PÍSEMNÉ PRÁCE (DOPLŇKOVÁ ČETBA A SEMINÁRNÍ PRÁCE)
Směrnice, předpoklady a klasifikace
Příručka Global University’s Form and Style Guide (5. vydání) definuje formu, styl a systém dokládání pramenů
k správnému vyhotovení písemných prací pro Global University. Tuto příručku si můžete volně stáhnout z webové stránky
www.globaluniversity.edu/student_info/level3/undergrad/enroll.cfm.
Čeští a slovenští studenti si mohou zvolit též normu českou, kterou definuje příručka Metody citování literatury a
strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. Tento metodický materiál pro
autory vysokoškolských kvalifikačních prací si můžete volně stáhnout z webové stránky
http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.
Jak příručka Global University, tak i Metody citování … jsou též za poplatek k dispozici v tištěné formě či na CD-ROM)
Jak psát na akademické úrovni a další koncepční záležitosti
•

Pečlivě se řiďte danými instrukcemi. Jestliže tak neučiníte, povede to ke snížení známky za práci.

•

Myšlenky rozvíjejte logickým způsobem.

•

Neomezujte se na pouhé opakování stanoviska autora – toto stanovisko podrobte hodnocení.

•

Nebojte se projevit souhlas i nesouhlas s autory materiálů vašeho předmětu. Vysvětlete, proč souhlasíte nebo
nesouhlasíte.

•

U většiny bakalářských písemných prací a seminárních prací se vyhněte používání hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny.

•

Pište na univerzitní úrovni a používejte přiměřenou slovní zásobu, mluvnici a pravopis. Vyhněte se používání 2. osoby
jednotného čísla (ty). Vyhněte se generalizacím (zevšeobecňování), nářečním a hovorovým výrazům.

•

K správnému definování výrazů používejte příručky, včetně teologických a biblických slovníků.

•

Pojmy a myšlenky vyjadřujte co nejvíce vlastními slovy. Dokládejte, odkud jste čerpali veškeré citace, parafráze a
významné myšlenky, které nejsou vaše vlastní, i když pocházejí z materiálů předmětu.

•

Práce na téma doplňkové četby a seminární práce jasně identifikujte na titulní stránce.

•

Nezapomeňte zařadit Seznam použité literatury. Chcete-li prameny citovat správně, použijte příručku Global University
Form and Style Guide.

Klasifikace
Tato klasifikační rubrika představuje ve směrnicích Global University pro hodnocení všech bakalářských písemných prací
jisté přechodové stadium. Pozor: pro určitou písemnou práci nemusejí platit všechny následující ukazatele.
Obsah a uspořádání
Respektování pokynů
Uspořádání práce a logický myšlenkový postup
Kvalita a správnost obsahu předmětné látky

40 %

(8 bodů)

Schopnost kritického uvažování
Správné pochopení a hodnocení autorova stanoviska
Formulace studentova stanoviska s podpůrným odůvodněním

40 %

(8 bodů)

Styl, mluvnice a dokumentování pramenů
Skladba (volba slov a jejich uspořádání) a mluvnice
Vhodná forma a styl, včetně dokladování pramenů

10 %

(2 body)

Aplikace
10 %
Odpovídající plány pro aplikaci pojmů/myšlenek předmětu
Uvedení myšlenek předmětu do kontextu kultury či prostředí studenta

(2 body)

CELKEM

100 %

(20 bodů)

RYCHLÉ VODÍTKO, JAK CITOVAT ODKAZY NA LITERATURU
Otázka: Na kterém místě mám uvádět prameny – uvnitř článku, nebo na jeho konci?
Odpověď: Na obou. Uvnitř textu musí být v závorkách s odkazem uveden autor, rok vydání a číslo strany. Na konci článku
má být seznam literatury, kde budou uvedeny úplné detaily citovaných publikací. V tomto seznamu použité literatury se čísla
stránek neuvádějí.

KNIHA, KTERÁ VYŠLA TISKEM
Doložení pramene uvnitř textu
Když uvádíme nějaký citát z knihy, musíme na začátku a na konci citátu vložit uvozovky.
Bezprostředně po citátu a ještě před interpunkcí (tečkou, čárkou) vsuňte v závorkách odkaz zahrnující příjmení autora, poslední rok
vydání a číslo strany či stran.
Biblický kontext je jedním z klíčových faktorů správného výkladu Písma a existují „tři druhy kontextu:
bezprostřední kontext, vzdálený kontext a historický kontext“ (Arnold & Beyer 1999, s. 29).

Citace delší než čtyři řádky je psána jednoduchým řádkováním bez uvozovek a s odrážkou od levého kraje. Odkaz na pramen vsuňte
do závorek na konci citátu – po ukončené interpunkci.
Všimněte si sloves popisujících Boží zájem: Uviděl jsem … uslyšel jsem … poznal jsem … sestoupil jsem. Tři z těchto
sloves, u nichž podmětem je Bůh, se opakují v 2,24-25 (vidět, slyšet, poznat) - s bližší specifikací, pokud jde o to, co Bůh
vidí a co poznává. Bůh jejich soužení vskutku vidí. Bůh jejich trápení zná. To, že Bůh zná trápení lidu, svědčí o tom, že
toto trápení prožil, tu jde vpravdě o něco, co sám důvěrně zakusil. Bůh je tu vylíčen jako ten, který se na utrpení lidu důvěrně
podílí. (Fretheim 1991, s. 36)

Je-li jméno autora uvedeno v textu, odkaz v závorkách uvádí pouze rok a číslo stránky (autorovo jméno se již neopakuje).
Arnold & Beyer si všímají, že existují „tři druhy kontextu“ (1999, s. 29). nebo
Arnold & Beyer (1999, s. 29) si všímají, že existují „tři druhy kontextu“.

Doložení pramene v seznamu použité literatury
Díla použitá v článku je třeba uvést také na konci článku v „Seznamu použité literatury“.
Arnold, Bill T. & Bryan E. Beyer. 1999. Encountering the Old Testament. Grand Rapids, MI: Baker Book House.

POZOR: Při odkazování zahrnuje student do Seznamu použité literatury pouze díla, která ve svém článku skutečně citoval! (viz
Honderick 2004, s. 55)

KNIHA NA INTERNETU
Doložení pramene uvnitř textu
Na knihu, z níž čerpáme z Internetu, odkazujeme v textu stejným způsobem jako u knihy, která vyšla tiskem.
Každé osobě Trojice připisuje Písmo různé služebnosti. „Různé funkce, které vidíme, že Otec, Syn a Duch svatý plní, jsou
výsledkem působení věčného vztahu“ (Grudem 1994, s. 251).

Doložení pramene v seznamu použité literatury
V seznamu použité literatury uvádíme příslušnou webovou stránku a datum, kdy jsme z ní čerpali, teprve po uvedení všech ostatních
informací.
Grudem, Wayne A. 1994. Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine. Grand Rapids, MI: Zondervan.
http://books.google.com/books (čerpáno 2. února 2006).

Pokud jde o další případy (články z časopisů nebo knihy, které mají více než jednoho autora atd.), podívejte se do příručky
Global University‘s Form and Style Guide resp. do příručky Metody citování literatury a strukturování bibliografických
záznamů.

