
Pokyny k tvorbě odborné eseje z tematického bloku Filosofie 

výchovy 
 

Téma: Pojetí výchovy XY v díle …… a jeho využití pro moji výchovně-vzdělávací práci při  

           výuce předmětu …. na Univerzitě obrany. 

 

Druh textu: odborná esej  

 

Odborná esej není odbornou prací ve smyslu empirické studie. Za předchůdce esejí jsou 

považovány antické filozofické úvahy, dialogy a listy o etických otázkách (latinsky conata – 

pokusy). Francouzský název poprvé použil v roce 1580 Michal de Montaigne pro své 

poznámky v podobě úvah, komentářů, postřehů k vybraným antickým a křesťanským textům. 

Montaigne se snažil jakožto vyznavač „epikurejských“ zásad hedonismu a tolerance, získat 

pro tento přístup i čtenáře svých esejů a líčením svého nitra jim ukázat, jak poznávat sebe 

sama a naučit se dobře žít
1
 Slovo esej bývá nejčastěji překládáno jako úvaha, přesným 

překladem je to však pokus (l´essai  = pokus, zkouška). K charakteristickým rysům textu patří 

to, že se v něm promítá hodnotový svět autora, bývá návrhem na řešení nějakého naléhavého 

aktuálního společenského problému. Přívlastek odborný se tedy vztahuje spíše k obsahu. 

Autor vyjadřuje své osobní názory a postoje. Je to především literární a až ve druhé řadě 

odborný žánr, který se vyznačuje bohatým jazykovým stylem, volným odkazovým aparátem. 

Tento typ textu je vhodný pro osoby z profesní i životní zkušeností, nikoli pro začátečníky. 

Tedy seminární, zápočtové práce v prvních ročnících studia, ani bakalářské práce by neměly 

mít určitě charakter odborné eseje. 

 

Základem pro autorovy úvahy musí být alespoň jeden filosofický text ze zadaného 

seznamu primárních zdrojů,  viz. soubor Prameny pro esej. Minimální počet všech 

použitých zdrojů je 5. 

 

Rozsah: 10 strojopisných stran; typ písma Time New Roman; velikost písma: základní text 

12, nadpis hlavní kapitoly 16, nadpis dílčí kapitoly 14, poznámky pod čarou 10; řádkování 1,5 

s odsazením prvního řádku odstavce 1,25; nedělat mezery mezi odstavci, nedělat velké 

mezery mezi kapitolami! 
 

Titulní list: Hlavička listu: Univerzita obrany, fakulta, název kurzu 

                    typ práce, téma práce,  

                    jméno a příjmení autora 

                    pracoviště 

 

Doporučená struktura:  
                               Úvod (důvody pro výběr filosofa, krátká charakteristika  zaměření jeho  

                                                 filosofie, vlastní cíl eseje a vysvětlení strukturování textu eseje) 

                                     1 Hlavní kapitola 

                                     1.1 Podkapitola 

                                     1.2  Podkapitola          

                                     2 Hlavní kapitola 

                                     2.1 Podkapitola 

                                     2.2 Podkapitola 

                                     Závěr (zhodnocení naplnění stanoveného cíle, přínos textu) 

                                     Seznam použitých zdrojů (celkem alespoň 5) 

                                                 
1
 Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Sestavili J. Colemanová, W. Connoly, A. Ryan. Brno: Proglas, 

1995, s. 320 



Způsob uvádění odkazů a citací: používejte metodu průběžné poznámky: v textovém 

editoru Word – poznámka pod čarou, automatická, číselné označení v horním indexu, 

viz. příklad: 
 

Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace
2
. Například 

Holá
3

 tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však 

ještě neznamená slyšené
4
. 

 

Formát textu: Word 2010 nebo nižší verze.  

                       Soubor neukládat v pdf!  
                       Soubor označit: FV esej Příjmení  

 

Termín zaslání: nejpozději do 19. 12. 2014 na emailovou adresu: ivana.nekvapilova@unob.cz 

 

Závěrečné kolokvium per rollam proběhne v termínu od 5. do 9. 1. 2015. 

 

 

Na Vaše podnětné myšlenky i písemnou diskusi se těší  Ivana Nekvapilová 
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