
Pravidla pro zpracování seminárních prací a písemných úkolů 
 
Vedoucí Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
stanovuje následující pravidla pro zpracování seminárních prací a veškerých písemných úkolů 
v předmětech vyučovaných a garantovaných na KRL. Tato pravidla jsou závazná pro zpracování 
seminárních prací a písemných úkolů ve všech předmětech a všichni studenti mají povinnost 
je dodržovat. 
 
Následující pravidla upravují pouze formální stránku zpracování seminárních prací a 
písemných úkolů. Téma, rozsah, minimální či maximální počet zdrojů a jejich charakter, formu 
či povinné náležitosti práce/úkolu stanoví vyučující každého předmětu individuálně. Tyto 
požadavky budou zveřejněny obvyklým způsobem (vyučujícím ústně při zadávání seminární 
práce, v sylabu k předmětu v SIS, elektronicky, aj.). 
 
Seminární práce a písemné úkoly (jakéhokoliv rozsahu a charakteru), které nebudou 
zpracovány v souladu s následujícími pravidly, nebudou uznány a budou studentům vráceny 
k přepracování. Prohřešky proti části II, bodu 13 Etického kodexu Univerzity Karlovy v Praze 
budou bez výjimek považovány za podvod a řešeny disciplinárně. 
 
„Student pečlivě dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví, a to jak při vlastní práci, tak i 
při nakládání s tvorbou druhých, a dbá na uvádění správné afiliace výsledků vědní a tvůrčí 
činnosti. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých.“ 
 
Pokud vyučující v seminární práci či písemném úkolu studenta narazí na porušení těchto 
pravidel, informuje o této skutečnosti bez zbytečných odkladů vedoucí katedry, která 
rozhodne o dalším postupu. 
 
Zpracování seminární práce či dílčího písemného úkolu je chápáno jako příprava studenta před 
vypracováním závěrečné bakalářské či diplomové práce. Z tohoto důvodu jsou studenti 
povinni se při jejich zpracování řídit pravidly, která jsou stanovena pro vypracování 
závěrečných prací na KRL, a to zejména v oblasti práce se zdroji a odkazování. 
 
Je striktně zakázáno využívat při zpracování seminárních prací a písemných úkolů 
neprověřené, nerelevantní a nevědecké zdroje, například Wikipedie a podobné otevřené 
encyklopedie nevědeckého charakteru, seminární práce žáků a studentů, které jsou volně 
dostupné zejména na ruských serverech. 
 
Student je povinen chránit duševní vlastnictví jiných osob a v případě, že ve své práci uvádí 
cizí myšlenky (ať už ve formě parafráze či přímé citace), je povinen v textu práce odkázat 
stanoveným způsobem (viz pravidla pro zpracování závěrečných prací na KRL) na zdroj 
myšlenek. Nedodržení této povinnosti je chápáno jako porušený části II, bodu 13 Etického 
kodexu (viz výše). 
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