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Průběh a ukončení předmětu

Předmět sestává z  pravidelně se střídajících přednášek a navazujících seminářů,  
na které studenti předem zpracovávají stručný komentář k  vybraným pramenům  
a formou panelové diskuse v jejich průběhu obhajují svoje stanoviska . Následující po-
kyny představují formální podobu kurzu, jež se může v závislosti na podmínkách kon-
krétního semestru lišit .

Komentáře k seminárním rozpravám

Co je komentář 
K tématům všech seminárních rozprav každý student na základě doporučené lite-

ratury písemně vypracuje krátký komentář k zadaným pramenům . Komentářem se ro-
zumí původní autorský text souvisle podávající argumentovanou odpověď na zadané 
otázky vztahující se k uvedeným pramenům . Nejde tedy o analytické výpisky (konspekt) 
ani zkrácenou reprodukci zadaného pramene .

Struktura a rozsah komentáře
Rozsah komentáře činí přibližně 2 normované strany (3 600 znaků včetně mezer  

a případných poznámek pod čarou) . Povinným záhlavím komentáře je úplná citace ko-
mentovaného textu a jméno autora komentáře . Jádro komentáře tvoří souvislé odpovědi 
na dvě ze zadaných otázek . Volba otázek je zcela na autorovi komentáře, řešené otázky 
musí být v  komentáři jasně uvedeny, nejlépe jejich přesným zkopírováním . Jednu ze 
zadaných otázek může student nahradit vlastní, samostatně formulovanou otázkou . 
Pokud je jako podklad ke komentáři užívána další literatura, musí být řádně citována 
(komentovaný pramen lze citovat jen odkazem na příslušné stránky či paragrafy) .

Odevzdávání komentářů 
Komentáře se odevzdávají k danému termínu výhradně v elektronické podobě  

(nejlépe ve formátu MS Word), a to prostřednictvím e-learningové aplikace (dále jen 
ELF) .
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Hodnocení komentářů: 
Každý řádně odevzdaný komentář je hodnocen 0–20 body . Celkové hodnocení 

komentáře je součtem bodů ze tří položek – obsahové úrovně první řešené otázky  
(0–8 bodů), obsahové úrovně řešení druhé otázky (0–8 bodů) a dodržení formálních 
náležitostí (0–4 body) . Bodové hodnocení komentářů (včetně celkové statistiky) je stu-
dentům individuálně zpřístupněno . Za všechny komentáře je třeba v celkovém součtu 
získat nejméně 60 bodů z možného maxima 100 bodů . V případě nižšího součtu bodů 
je student celkově hodnocen jako nevyhovující bez možnosti opravy . Komentáře se jed-
notlivě hodnotí pouze jednou a jejich hodnocení nelze vylepšovat dodatečným vkládá-
ním opravených verzí .

Sankce a opravy 
Komentáře odevzdané po stanoveném termínu jsou automaticky hodnoceny pouze 

ve škále 0–5 bodů . Pro úspěšné absolvování předmětu je však nezbytné všechny komen-
táře odevzdat, a to do konce semestrální výuky . V opačném případě je student celkově 
hodnocen jako nevyhovující bez možnosti opravy (a to i tehdy, když by součet hodnoce-
ní neúplného počtu komentářů dosahoval 60 a více bodů) .

Seminární rozprava

Panelová diskuse 
Seminární rozprava je organizována formou panelové diskuse, která představuje ko-

lektivní zpětnou vazbu komentářů . Panelové diskuse se účastní vždy jen vybraný po-
čet studentů na základě otázek řešených v komentáři . Během semestru je požadováno 
nejméně jedno vystoupení v panelové diskusi . V  panelové diskusi mohou najednou 
vystoupit nejvýše čtyři studenti . Vystoupení v panelové diskusi jsou evidována v ELFu .

Sankce a opravy
Je-li vystoupení v panelové diskusi hodnoceno jako nevyhovující, je třeba je opa-

kovat . Pokud student neabsolvuje během semestru alespoň jedno přijatelné vystoupení 
v panelové diskusi, je na konci semestru celkově hodnocen jako nevyhovující bez mož-
nosti opravy .
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Kolokvium 

Komentář k samostatně zvoleným pramenům
Student vypracuje komentář podle formálních parametrů pro komentáře zadávané 

v průběhu semestru . Rozsah komentáře činí přibližně 5 normovaných stran (9 000 zna-
ků včetně mezer a případných poznámek pod čarou) . Do rozsahu se nepočítají případné 
obrazové přílohy . Pro komentář si student samostatně zvolí vhodné prameny a formu-
luje vlastní otázku, která musí být v textu jasně uvedena . Prameny, zvolené jako před-
mět komentáře, musí naplňovat alespoň jednu z uvedených kombinací:

•	 nejméně	jeden kanonický a jeden apokryfní pramen,
•	 nejméně	dva apokryfní prameny,
•	 	nejméně	jeden	doklad	materiální kultury a jeden písemný pramen podle vlast-

ního výběru .
Komentář se musí krýt s  tematickým vymezením kurzu, avšak nesmí kopírovat  

témata semestrálních komentářů v  daném semestru ani výstupy předchozího běhu  
základních kurzů Křesťanství I (RLA06, RLKA06) .

Odevzdávání kolokviálních komentářů
Komentáře se odevzdávají nejpozději tři dny před konáním kolokvia, a to výhradně 

v elektronické podobě (nejlépe ve formátu MS Word) prostřednictvím ELFu .

Kolokviální rozprava a hodnocení komentáře
Kolokvium probíhá ve zkouškovém období formou ústní rozpravy nad textem vlast-

ního komentáře . Po jejím skončení obdrží student orientační bodové hodnocení, které 
ukazuje, zda komentář obhájil a na jaké úrovni . Hodnocení zahrnuje obsahové i formál-
ní náležitosti komentáře a úroveň jeho ústní obhajoby . K úspěšnému ukončení kurzu 
je třeba v kolokviální rozpravě získat nejméně 60 bodů z možného maxima 100 bodů . 
V případě nižšího zisku je student hodnocen jako nevyhovující .

Sankce a opravy
Předpokladem přístupu k závěrečnému kolokviu je splnění semestrálních požadavků 

(semestrální komentáře, vystoupení v panelové diskusi) . Termín odevzdání komentáře 
o jeden den předchází nejzazší termín pro přihlášení ke kolokviu . Nebude-li v  tomto 
termínu komentář odevzdán, student bude vyučujícím z daného zkušebního  termínu 
odhlášen a musí se přihlásit k novému termínu (pokud je v daném zkouškovém období 
ještě k dispozici) . Rezerva mezi termínem odevzdání komentáře a nejzazším termínem 
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pro přihlášení umožňuje případným dalším zájemcům přihlásit se k takto uvolněnému 
termínu kolokvia . Při nevyhovujícím hodnocení kolokviální obhajoby lze komentář pře-
pracovat, znovu jej odevzdat a přihlásit se k některému ze zbývajících termínů kolokvia .

Shrnutí podmínek ukončení 

•	 elektronicky	odevzdané	semestrální komentáře s vyhovujícím hodnocením 
•	 nejméně	jedno	vyhovující	vystoupení	v semestrální panelové diskusi
•	 úspěšná	ústní obhajoba vlastního komentáře v kolokviální rozpravě




