
KPE/TP3 – LS 

 

Zápočet: semestrální práce - rozsah 5 stran a obhájení práce 

Termín: 14. 5. 2023 

Zkouška: písemná- test 

 

Rozsah práce a formální úprava: 

Vlastní obsah práce bude zpracován v rozsahu 5 až 7 stran čistého textu, doplněný o titulní 

a závěrečnou stranu, na které budou uvedeny zdroje, ze kterých bylo v práci čerpáno. 

Práce bude napsána v písmu Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5 

ve formátu obvyklé normostrany. Text bude oboustranně zarovnán do bloku. Formát titulní 

stránky i textu práce musí umožňovat vpisování připomínek – z důvodů hodnocení práce. 

Bude použit Word a práce bude vložena do e.learningu. Prosím, abyste mne po odevzdání práce 

zaslali informační mail, abych věděla, že je práce vložená – děkuji. 

Na titulní straně bude: 

název práce, označení semestru (např. LP2) jméno a příjmení studenta, školní rok, 

 e-mailová adresa studenta 

Dále: 

V práci musí být uveden obsah (osnova práce), aby bylo možno posoudit systematické 

uspořádání textu práce. Podle této osnovy bude také práce vnitřně členěna. Jednotlivé části 

práce budou systematicky uspořádány, označeny (číslováním apod.) a opatřeny nadpisem. 

Mezi jednotlivými částmi práce lze ponechat přiměřenou mezeru, aby text nesplýval, nikoli 

ale např. vynechat zbytek stránky a začínat každou část práce na nové stránce, a tím fakticky 

zmenšovat rozsah práce. 

Citace z odborné literatury, právní úpravy, judikátů apod. v textu práce budou vytvářeny 

v harvardském stylu. 

Upozornění: Není- li v práci citován zdroj, považuje se práce za plagiat. 

Odborné zdroje: 

Práce bude zpracována s využitím odborných zdrojů, které budou v práci řádně uvedeny 

a citovány. 

 



Odbornými zdroji jsou: 

-         odborné právnické publikace – knižní (učebnice, komentářová literatura, 

právnické slovníky aj. právnické publikace) a časopisecké (zejména Právník, Správní 

právo, Veřejná správa, Právní rozhledy), 

-         pozitivní právní úpravy vztahující se k tématu práce, 

-         judikatura soudů, vztahující se k tématu práce. 

Ke zpracování práce lze využít i internetové zdroje pokud jsou odborného právnického charakteru. 

Jako odborné zdroje nelze akceptovat různé internetové zdroje pro laickou veřejnost, například 

encyklopedie Wikipedie apod. 

U všech použitých zdrojů je třeba sledovat aktuálnost. 

Použité zdroje je třeba řádně citovat způsobem obvyklým v odborných pracích. Z citace musí být 

zřejmý autor citovaného textu (pokud je citováno z publikace zpracované kolektivem autorů, je třeba 

uvádět skutečného autora citovaného textu a název publikace nebo článku, ze kterého je citovaný 

text. V případě knižní publikace je dále třeba uvést číslo vydání (pokud jde o další vydání publikace), 

místo vydání, název vydavatele, rok vydání a stranu, ze které je citováno. V případě časopisu je dále 

nutno uvést název časopisu, číslo, rok vydání a stranu, ze které je citováno. V publikacích bývá 

zpravidla uveden vzor citace, v tomto případě bude v práci použit uvedený způsob citace. 

Stejným způsobem budou řádně ocitovány použité zdroje i na závěrečné straně práce. 

  

Odevzdání práce: 

Práce bude odevzdána v e -learningu 

-         seminární práce SP2 do 14. 5. 2023 

 

Témata PRACOVNÍ PRÁVO  

Zvláštní pracovní podmínky žen 

Pracovní podmínky těhotných žen a matek 

Způsoby skončení pracovního poměru 

Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 

Odpovědnost zaměstnance za škodu 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 



Účastníci pracovněprávního vztahu 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Pracovní poměr na dobu určitou 

Rovnost a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 

Listina práv a svobod a pracovní právo  

Kolektivní pracovní právo a úloha Kolektivní smlouvy 

 

 

PROSÍM, ABYSTE MI ZASLALI SEZNAM, JAK JSTE SI PRÁCE ROZDĚLILI. DĚKUJI. 

 

Prosím, abyste si každý student vybral jedno téma – zvolte si otázku, čím se v práci chcete zabývat, co 

chcete zjistit. V závěru vaší práce je nutné uvést, co se vám v dané problematice podařilo zjistit, jaké 

jsou pozitiva v právní úpravě, a co naopak je negativního a jaké jsou vaše doporučení pro 

minimalizaci 

negativ. 

 

Přeji vám hodně zdaru při vytváření práce a nezapomeňte, že SP je průpravou pro psaní vaší budoucí 

závěrečné bakalářské práce. 

 

 

 

Dr. Eva Karhanová Horynová 

 

 

 

 


