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Jednosemestrový Diplomový seminář je určen posluchačům navazujícího magisterského
programu, kteří absolvují letní semestr 1. úseku (1. ročníku) svého studia. V semináři se
seznámí s postupem při zadávání témat diplomových prací, se zásadami pro jejich
vypracování, s požadavky na jejich nezbytnou odbornou úroveň a formální podobu, jakož i
s průběhem jejich obhajob a s principy jejich hodnocení.
Poslední třetina seminárních setkání je vyhrazena pro diskuse účastníků k aspektům,
které si potřebují vyjasnit v souvislosti se studiem uvedené povinné literatury (viz níže),
s přípravou zadání tématu, případně i s přípravou samotného textu práce (otázky výběru
tématu, práce se základními odbornými prameny, problémy rozsahu, obsahu a struktury
textu, formulace cílů a východisek ad.).
Očekává se, že studenti si během semináře a příprav na něj zkonkretizují své autorské
záměry a uzavřou výběr svého tématu. V podrobnější instruktáži k zadání práce budou
nasměrováni na katedrou předepsaný postup, který po schválení tématu a jeho vložení do
SIS končí sdělením studijního oddělení fakulty o zadání a potvrzení tématu diplomové
práce.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Úvod – obsah a účel semináře
2. Zadání diplomové práce – obecné zásady
3. Požadavky na odbornou úroveň diplomové práce
4. Zpracování diplomové práce – základní principy
5. Požadavky na formální podobu diplomové práce
6. Odkazy a citace v diplomové práci
7. Obhajoba diplomové práce
8. Zadání diplomové práce – konkrétní postup
9. Diskuse
10. Diskuse
11. Diskuse
12. Diskuse
13. Diskuse
Povinná literatura:
Pokyny k vypracování diplomové/bakalářské práce. In Katedra andragogiky a
personálního řízení [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK
v Praze, 2013. Dostupné na WWW: <http://andragogika.ff.cuni.cz/> (záložka Studium,
položka Bakalářské a diplomové práce).
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Zápočet:
Podmínkou k udělení zápočtu je předložení kopie vyplněného zadání diplomové práce
podepsaného vedoucí/m diplomové práce a vedoucí katedry.

