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PREDHOVOR 

 

Seminárne práce sú milované aj nenávidené. Z pedagogickej praxe vyplýva, ţe kým 

niektorí študenti sa na ne tešia a je to pre nich preferovaný spôsob získania zápočtu, iní majú 

z písania stres. Aj kvalita prác sa rôzni. Existujú seminárne práce, ktoré by si pre svoju úroveň 

zaslúţili byť publikované v odborných časopisoch. Bohuţiaľ, v súčasnom školstve nie je 

problémom stretnúť sa ani s prácami prevzatými od slova do slova– plagiátmi, ktoré si 

vyučujúci nevšimne a bez mihnutia oka prijme. Chyba je tu jednoznačne na strane učiteľov. 

Je nezmyselné zadávať seminárne práce, ak sám vyučujúci nemá následne čas na ich kvalitnú 

opravu. Chýbajúca spätná väzba zapríčiňuje osvojenie si zlých návykov zo strany študentov. 

To degraduje úroveň slovenského školstva. 

Študent mnohokrát nedostane moţnosť voľby a povinne musí spracovať tému, ku ktorej 

nemá vzťah. Pri bakalárskych, diplomových či doktorandských dizertačných prácach by sa to 

stávať nemalo. Podľa nášho názoru má tento postup isté opodstatnenie pri seminárnych 

prácach: je nepopierateľné, ţe písaním prác sa študent učí. Netvrdíme, ţe študent by nemal 

iniciatívne prichádzať s vlastnými témami; naopak, iniciatíva je v učebnom procese vţdy 

vítaná. Písanie o neznámych témach jednoznačne rozširuje študentom obzory. 

Moderné školstvo prinieslo potrebu písať seminárne práce ako súčasť hodnotenia uţ na 

takmer všetkých univerzitných študijných programoch. Nároky sa rôznia a konkrétne 

špecifiká prác závisia od poţiadaviek pedagóga. Niektoré črty prác sú spoločné: Kaţdé dielo 

by malo mať svoj titulný list, úvod, jadro a záver. Jazyk by mal byť odborný, vyvarujúci sa 

citosloviec, hovorových výrazov, expresívnych slov a iných citovo zafarbených termínov. 

Citácie v texte a zoznam pouţitej literatúry sú samozrejmosťou. Problémom pritom je, ţe len 

máloktorý pedagóg aj obšírne vysvetlí študentom metodiku písania seminárnych prác. Či uţ 

z nedostatku času, alebo z rôznych iných dôvodov, sú študenti ponechaní sami na seba. 

Chýbajúca metodická príprava sa následne odráţa na nízkej kvalite väčšiny prác. Práve tu 

vidíme opodstatnenie tejto publikácie. 

Milí študenti, veríme, ţe vám predkladaná publikácia pomôţe v efektívnom písaní 

kvalitných seminárnych prác počas štúdia, ako aj po ňom. Naším cieľom je podať komplexný 

obraz prístupu k písaniu seminárnych prác, ich zauţívanej štruktúry a jazykovej stránky textu. 

Vzhľadom na to, ţe éra písacích strojov a predpotopných textových editorov je dávno preč, 

venujeme sa v tejto publikácii aj tipom na prácu v editore Microsoft Word či vytváraniu 

kvalitných prezentácií. Napríklad tvorba automatického obsahu seminárnej práce patrí podľa 
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nášho názoru k základnej informatickej zručnosti kaţdého študenta, a preto má svoje miesto 

aj v nami predkladanom texte. 

Pri štúdiu aj samotnom písaní prác vám prajeme veľa zdaru. Nikdy pritom nezabúdajte 

na hlavnú zásadu: Forma aj obsah sú dôleţité – pekná forma však nikdy nedokáţe zakryť 

myšlienkovo prázdny obsah!  

 

Autori 

 


