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1. Tématem eseje je konkrétní text nebo filozofický problém, možná
je také komparace odlišných stanovisek.

2. Esej nesmí být jen přehledovým referátem. Musí obhajovat
stanovisko, jež bude argumentačně zdůvodněno.

3. Esej musí sestávat z úvodu do problematiky, hlavní argumentační
části a závěru.

4. Při psaní je třeba pracovat s primární i sekundární literaturou. Není
povoleno citování tzv. šedé literatury.

5. Veškeré závěry musí být podloženy odkazem na zdroj nebo
vlastním argumentem.

6. Odkazy na zdroj je nutné uvádět u přímých citací i nepřímých
parafrází.

7. Práce nesmí obsahovat více než 10 % přímých citací.
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8. Esej by měla být napsána běžným fontem, je doporučeno
řádkování 1,5 a zarovnání do bloku.

9. Rozsah eseje je pět normostran. Strany musejí být číslovány.

10. Na začátku je třeba uvést název eseje, jméno a příjmení autora.

11. Esej musí obsahovat poznámkový aparát, který byl zpracován
podle mezinárodně uznávané citační normy.

12. Nutnou součástí eseje je seznam použité literatury, který je
seřazen abecedně podle příjmení autora.

13. Bibliografie musí obsahovat jen literaturu, na kterou se v eseji
skutečně odvoláváte.

14. Názvy knih a časopisů se uvádějí kurzívou, názvy článků a kapitol
v uvozovkách.

15. Přímé citace se píšou v uvozovkách, nikoli kurzívou. Delší citace se
uvádějí bez uvozovek ve zvláštním odstavci, který je odsazen zleva.

16. Cizojazyčné citace musejí být přeloženy, jejich originální znění je
možné uvést v poznámce pod čarou.

17. Vždy citujte primární zdroje. Uvádět odkaz na primární zdroje skrze
sekundární literaturu není korektní.

18. Nedoporučuje se používání internetových zdrojů, pokud k nim
existuje alternativa.

19. Vyvarujte se gramatických chyb a překlepů. Text by měl před
odevzdáním projít korekturou jiné osoby.

20. Esej odevzdávejte do Moodle ve formátu PDF.
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