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Cíl semináře 

 Co myslíte? 
 Připravit vás na tvorbu a obhajobu bakalářské práce. 
 

 Co myslíte, že to obnáší? 
 Vyhledávání informací, jejich kritické vyhodnocení. 

 Tvorba literární rešerše zadaného tématu a psaní odborného 
textu se všemi jeho náležitostmi, včetně správného citování 
zdrojů.  

 Seznámení se se způsoby získávání dat, možnostmi jejich 
adekvátního zpracování a vhodnou interpretací výsledků. 

 Prezentace výsledků včetně reakce na dotazy a vedení 
odborné diskuze.  
 

 Co ještě byste se chtěli dozvědět? 
 

 

 



Obsah semináře 
 První (případně druhá) konzultace 

 Úvod do vědecké práce - Co je to věda, jak se 
pozná vědecká práce, metodologie vědy…  
 

 Bakalářská práce – zadávání, požadavky, 
obsah a náležitosti, způsob vypracování  
 

 Literární rešerše – informační prameny, 
získávání a třídění informací, citování, psaní 
odborného textu 
 

 Vyhledávání informací pomocí internetových 
databázích – AK (11:30 u informací) 
 

 Získávání a analýza dat, interpretace 
výsledků 

 

 Kompletace práce – postup při psaní, obsah 
jednotlivých částí, teze, hodnocení práce 
 

 Prezentace a obhajoba – průběh obhajoby, 
tvorba prezentace a zásady prezentování 
 

 

 Třetí konzultace  
 Analýza odevzdaných rešerší 
 Studentské prezentace a diskuze 

 
  



Podmínky zápočtu 

 Aktivní účast na semináři 

 Plnění dílčích úkolů 

 

 

 

 Hromadný e-mail! 

 Prezentace k dispozici v PDF na: 
http://pece.zf.jcu.cz/vyuka.php?PredToView=9  

http://pece.zf.jcu.cz/vyuka.php?PredToView=9
http://pece.zf.jcu.cz/vyuka.php?PredToView=9
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VĚDA A VĚDECKÁ PRÁCE 



 Účel a smysl existence vysokých škol se vyvíjel 
v závislosti na rozsahu lidského poznání a 
podílu populace procházející vysokoškolským 
studiem 

 VŠ je místem, kde se poznatky nejen 
předávají, ale i VYTVÁŘEJÍ (Brandl, 2007) 

 

PROČ MLUVÍME O VĚDĚ? 



Rozdíly mezi VŠ a SŠ 

 



Věda 

 Mění se s časem a v závislosti na podmínkách a dočasnosti 
našich tvrzení 

 Orientuje lidské vědomí na stále nové souvislosti a nové 
obsahy  

 Condicio sine qua non - je nezbytné používat vědecké 
metody poznání  je potřeba dobrat se k cíli po stejných 
kamenech poznání jako druzí  porovnatelnost výzkumu a 
závěrů různých vědeckých osobností, škol a přístupů 

 Použití nových metod – nutný jejich popis 

 



Výsledek vědecké práce? 

 Objev nebo vynález 
 Nové teoretické poznatky → primární výzkum 

 Nové prakticky využitelné informace → aplikovaný výzkum 

 

Objevení ohně 



To je smutné – sotva vynalezl kolo, stal se 
první obětí dopravní nehody. 



Ideály vědy 

 Objektivita, kritičnost, skepticismus, komunikace, 
opakovatelnost → Recenzní řízení 



Obecné metody ve vědě 

 Pozorování – cílené, plánovité, systematické 

 Popis – přesný záznam pozorovaných jevů, JAK? 

 Explanace – dává fakta do souvislostí, vyvozuje teoretické závěry, 
PROČ?  

 Měření – určuje přesná kvanta pozorovaných jevů 

 Komparace – srovnávání, jak se chová tatáž věc v rozdílném 
prostředí, jak se chovají rozdílné věci v tomtéž prostředí  
předpoklad zobecnění  

 Experiment – pokus, aktivní zásah do průběhu zkoumaného procesu, 
základ exaktních věd, testování hypotéz, ověřování poznatků 

 Modelování – specifické pokračování experimentu, kde je reálný 
objekt nahrazen modelem  provádění myšlenkových experimentů; 
abstrakce  zjednodušení  nebezpečí redukcionismu v současné 
vědě 

 



 Analýza – rozložení komplexu na části, oddělení podstatného od 
nepodstatného  zjednodušení 

 Syntéza – proces sjednocování částí, vlastností a vztahů 
vydělených prostřednictvím analýzy 

 Indukce – forma úsudku, kdy ze zvláštních výroků získáváme 
výroky všeobecné. Přechod od jednotlivých faktů k obecným 
tvrzením. 

 Dedukce – odvození výroků z jiných platných výroků na základě 
zákonů logiky 

 

 Metody specifické, obecné a univerzální. 

 

 



Postup vědecké práce 

 Pozorování → předpoklad (axiom) → domněnka → 
hypotéza → testování hypotézy → konstatování 
stupně jistoty → robustnost hypotézy → zákon, 
pravidlo, teorie  
 



Ekologie I, přednáška 1 

Pozorování jevu v 
přírodě 

Otázka 

Naplánování 
experimentu 

Sběr a analýza dat 

Další testování 

Otázka 
zodpovězena 

Výsledky v souladu s 
hypotézou 

Zamítnutí 
hypotézy 

Porovnání 
předpokladů a dat 

Hypotéza 

Předpoklad 

Správný 

předpoklad 

Nesprávný 

předpoklad 

 Postup vědecké práce 
Moje baterka nesvítí 

Co je s ní v nepořádku? 

Jsou vybité baterie 

Jestli je to tak a dám do 

ní nové baterie, pak by 

měla začít svítit 



Hypotéza 

 Předběžné vysvětlení zjištěné pravidelnosti 

 Hypotéze předchází domněnka 

 Testovatelnost hypotézy (falsifikace - K. R. Popper) – hypotézu 
nelze dokázat, jen vyvrátit!  

 Platná hypotéza je ta, která je vyvratitelná, ale dosud 
nevyvrácená. 

 

 Robustnost hypotézy (vědecká teorie, principy a zákony) 

 Nulová a alternativní hypotéza 
 

Occamova břitva - Pokud pro nějaký jev existuje vícero 
vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně 
komplikované.  

 



Fáze výzkumné činnosti 
 Formulace problému 

 Vymezení cíle, formulace předmětu výzkumu, definice jednotlivých elementů 
výzkumu, formulace konkrétních zkoumaných problémů  

 Analýza jevů (sběr informací) 
 Literatura, diskuse s odborníky 

 Formulace předběžných hypotéz 

 Předvýzkum 

 Formulace pracovních hypotéz 

 Vypracování projektu výzkumu 
 Plán metodický, provozní, finanční 

 Sběr dat 

 Vyhodnocení a interpretace výsledků 
 Statistika, souvislosti, diskuse 

 Podání zprávy o výsledcích výzkumu 
 Závěrečná zpráva, odborná publikace, bakalářská práce… 



JAK DÁT NA VĚDOMÍ SVÉ VÝSLEDKY? 

 A proč? 

 Výsledky, které neodpublikujeme, jako by nebyly! 

 A výzkum stojí dost peněz… 

 
 



 Ústní sdělení 

 Referát, seminář 

 Příspěvek na konferenci 

 Poster (plakátové sdělení) 
 

Co je vědecká publikace 



 Písemné sdělení 

 Odborný článek 

 Původní vědecká práce 

 Rešerše (review) 

 Abstrakt 

 Studie a monografie 

 Bakalářská, diplomová, 
disertační práce 

 



 Články v denním tisku 

 Beletrie 

 Populárně naučná literatura 

 Skripta, učebnice 

 Většina materiálů na internetu! 

 Často anonymní 

 Bez kontroly - recenzního řízení 

 
 

Co není vědecká publikace 



 Původní výsledky 

 Popsaná a opakovatelná metodika 

 Recenzní řízení 

 

 Publikace ve vědeckých časopisech a knihy 
(monografie) z renomovaných nakladatelství 
(Academia, …) 

 
 

Co má mít vědecká publikace? 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 



PROČ MÁTE PSÁT BAKALÁŘSKOU PRÁCI? 

 Nedílná součást studia 

 Ověření vašich schopností a nabytých vědomostí 

 Trénink vědecké práce 

 

 Mám co říci ostatním 

 Zajímavé téma, dobře vypracované, zajímavé výsledky 



CO JE CÍLEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE? 

 prokázat celkovou odbornou úroveň studenta.  
 

 ověřit vědomosti a dovednosti, které student získal 
v průběhu studia i jeho schopnosti využívat 
poznatky a metody při řešení konkrétního 
komplexního praktického problému.  
 

 nejen subjektivní, ale i objektivní přínos (nové 
poznatky, hlubší objasnění problému, návrh pro 
praxi) 

 



Z OPATŘENÍ DĚKANA (č. 4/2014): 

  Student má v rámci závěrečné práce prokázat schopnost 
zpracovat samostatně tvůrčím způsobem odborné téma 
na náležité obsahové a metodologické úrovni, a dále 
schopnost samostatně pracovat s odbornou literaturou 
domácí i zahraniční, vyhledávat a třídit informace a 
zpracovávat je do ucelené podoby s využitím poznatků 
získaných během studia.  

 Zpracování závěrečné práce je především záležitostí 
studenta. Vedoucí práce pomáhá studentovi řešit základní 
otázky metodologické a koncepční. Může jej upozornit na 
formální nedostatky práce a společně se studentem 
stanovuje harmonogram jednotlivých etap práce. 



JAK NA TO? 
 Existuje metodika 

 Potřebuji znát 

 Jaké jsou informační zdroje a jak se k nim dostanu 

 Jak psát text vědecký stylem 

 Jak zpracovat číselná data 

 Jak srozumitelně prezentovat výsledky (jak tvořit tabulky, 
grafy, mapy, obrázky) 

 Jak má práce vypadat po formální stránce (jaké jsou jednotlivé 
části, jak vypadají citace literatury, jaké náležitosti mají mít 
tabulky a grafy, jak se vyhnout gramatickým chybám) 

 Jak vypadá oponentský posudek 

 Jak celou práci prezentovat u obhajoby 

 

Chcete dobře psát? 
Čtěte!!! 

To jsem nevěděl/a…  



JAKÉ ČÁSTI MÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE? 

 Teoretickou – povinná! 
 Anotace 
 Úvod 
 Cíle práce 
 Literární rešerše 
 Závěr  
 Seznam literatury 

 Praktickou – nepovinná  
 Metodika 
 Výsledky 
 Diskuze 

 Přílohy 
 

 Rozsah: min. 25 – 30 stran 
 

 

 Sledujte aktuální 
opatření/sdělení 
děkana! 

 



JAK JE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZČLENĚNÁ? 

 Úvodní strana, zadání práce, prohlášení o původnosti, 
poděkování, obsah 

 Anotace (abstrakt, souhrn) a klíčová slova 
 Úvod – PROČ se zabývám tímto tématem 
 Literární rešerše – CO se o mém tématu už ví 
 Cíle práce – CO chci zjistit 
 Metodika – JAK jsem postupoval/a 
 Výsledky – CO jsem zjistil/a 
 Diskuze – JAK to zapadá do toho, co zjistili jiní 
 Závěr – shrnutí (PROČ, JAK, CO) 
 Seznam literatury 
 Přílohy 

 Seznam zkratek 

 



A V JAKÉM POŘADÍ JI PSÁT? 

 Literární rešerše 

 Metodika 

 Výsledky 

 Diskuze 

 Závěr 

 Úvod a cíle 

 Anotace  

 Obsah 

 

 Seznam literatury 

 



JAK BUDU POSTUPOVAT? 

 Přípravné práce 

 Vlastní příprava 

 Získávání dat 

 Zpracování dat 

 Analýza údajů 

 Tvorba rukopisu 

 Příprava na obhajobu a obhajoba 

 

 

 



PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 



Přípravné práce 

 Stanovení tématu 
 Téma 

 Teoretické 

 Empirické 

 Chci pracovat v terénu, v laboratoři, u 
počítače, v knihovně či archívech? 

 Definice cílů 

 Rámcová osnova 

 (Pracovní) název 

 Zadávací protokol 
 Před dokončením vyzvednout na studijním, 

okopírovat a do každého exempláře BP 
vložit jednu kopii (v jedné originál) 
 

 S bakalářskou prací strávíte dost času a 
váš vztah k tématu bude na výsledku 
poznat – volte uvážlivě! 



Ukázka zadání BP 



 Výběr školitele 
 Zabývá se tím, co chci dělat? 

 Má nějaký projekt (= peníze) na dané téma? 

 Jsme si navzájem sympatičtí? 

 Komunikuje a věnuje se studentům? 

 Jsou jeho svěřenci u obhajob úspěšní? 

 Na co se ptát 
 Kolik času a jak rozloženého bude práce vyžadovat? 

 Jaká bude metodika a kdo mě jí naučí? 

 Dělal někdo něco podobného přede mnou? 

 Za co konkrétně dostanu zápočet za BP1 a BP2? 

 Budu mít možnost v tématu pokračovat v DP? 

S vedoucím své práce také strávíte dost času a výsledek vaší práce 
bude jeho osobou dost ovlivněn – volte uvážlivě! 

Četl jste tu pracovní 
verzi, co jsem vám 
nechal na stole? 

Ano, kouknul 
jsem na to. 

To je 
úžasné! 

Vy doufáte, že to znamená:   

Četl jste tu pracovní 
verzi, co jsem vám 
nechal na stole? 

Ale nejspíš to znamená:   



LITERÁRNÍ REŠERŠE 



CO JE TO LITERÁRNÍ REŠERŠE? 

 Text, jehož cílem je vytvořit kritický přehled současných 
znalostí o nějakém konkrétním tématu 
 Kritické zhodnocení informací 

 Je tvůrčí 

 Logický tok myšlenek, text srozumitelný a čitelný 

 Bibliografické odkazy 

 Správné použití odborné terminologie 

 Nezaujatost  

 Syntéza informací 

 Orientace v oboru 

 Nová interpretace starých poznatků 

 Kombinace nových poznatků se starými 

 Ukazuje  intelektuální vývoj v daném oboru a napovídá, kudy by se nový 
výzkum mohl ubírat 

 



1. 2. 2 Agonistické chování domácích myší 

Společným rysem všech populací M. m. domesticus bez ohledu na jejich hustotu je agresivita samců (Crowcroft 

& Rowe 1963, van Zegeren 1980). Ačkoliv přesná povaha sociálního uspořádání populací myši domácí je 

ovlivněna distribucí potravních zdrojů a fyzikální složitostí prostředí, je agonistické chování zřejmě základem 

všech sociálních struktur zejména u poddruhu M. m. domesticus  (Bronson 1979, Brain & Parmigiani 1990).   

Jednotlivé druhy rodu Mus se mírou svého agonistického chování liší. V dyadických střetech v neutrálním 

prostředí vykazují M. spicilegus (Suchomelová et al. 1998, Patris et al. 2002) a M. macedonicus (Frynta  

Čiháková 1996) vysokou míru agrese samců i samic, zatímco interakce v rámci M. spretus jsou překvapivě 

mírumilovné (Suchomelová et al. 1998). U M. musculus se liší jednotlivé poddruhy: zatímco samci M. m. 

musculus jsou vzájemně víceméně tolerantní (Munclinger & Frynta 2000, Patris et al. 2002), samci M. m. 

domesticus vykazují podstatně vyšší míru agonistického chování (Hunt  Selander 1973, Thuesen 1977, van 

Zegeren  van Oortmerssen 1981). Samice obou poddruhů jsou v neutrálních podmínkách mírumilovné, jejich 

agresivita roste pouze během březosti a laktace, což zřejmě souvisí s častým infanticidním chováním samců 

(Palanza et al. 1996, Parmigiani & Palanza 1994, Parmigiani et al. 1989). 

 



ČÍM SE LIŠÍ LITERÁRNÍ REŠERŠE OD KOMPILÁTU? 

 Literární rešerše není soubor odborných informací 
poskládaných bez ladu a skladu → kompilát 
 

 Kompilát – nekritické opsání myšlenek jiných autorů bez 
jejich analýzy a zaujetí vlastního stanoviska 

 

 Píšete vlastní text (ne kompilát!) a pomocí odkazů svá 
tvrzení podpíráte – nepřejímejte doslova celé pasáže, 
hledejte pouze inspiraci (citát vs. parafráze)! 

 Je to poznat – kvalita textu a styl jsou nejednotné… 

 A už vůbec nestahujte cizí texty z internetu – programy na 
kontrolu…  

 



PROČ BUDETE PSÁT REŠERŠI? 

 Obvyklá součást vědecky orientované literatury, často 
předchází tvorbě návrhů výzkumných projektů a výběru 
vhodné metodiky 

 Je povinnou součástí BP 

 Z OPATŘENÍ DĚKANA (č. 4/2014): 
 Základ bakalářských prací (BP) by měl vycházet především z literární 

rešerše. Získání a vyhodnocení vlastních experimentálních výsledků je 
podmíněno dobou řešení BP.  

 Musíte se zorientovat v problematice 

 Vysvětlit, proč má smysl se tématu věnovat 

 Zdůvodnit, proč navrhujete použití určitých metod 
 Standardně používané metody 

 Inovativní postup 

 



JAK SE LITERÁRNÍ REŠERŠE PÍŠE? 

 Vyhledáte dostatek relevantních zdrojů a seženete publikace 

 Publikace pročtete a utvoříte si přehled, informace utřídíte 

 Vytvoříte osnovu, co všechno v rešerši bude 

 Napíšete text, citujete zdroje 

 Text si po sobě několikrát přečtete, vylepšíte, učiníte co 
nejsrozumitelnějším, opravíte gramatické i stylistické chyby 

 Upravíte text po formální stránce 

 Text dáte přečíst někomu dalšímu 

 Z oboru 

 Mimo obor 

 Češtináři 

 

 



CO JE TO RELEVANTNÍ ZDROJ? 

 Článek ve vědeckém časopise 
 Původní vědecká práce 

 Rešerše (review) 

 Odborná monografie 

 Sborník z konference 

 Bakalářská, diplomová, disertační práce 

 

 Statistické ročenky 

 Mapy 

 Normy 

 Webové stránky a informační databáze institucí 

Angličtina! 



 
 

 S výhradami a výjimečně lze použít 

 Webové encyklopedie  

 Skripta, učebnice 

 Prezentace k předmětům 

 Populárně naučné publikace 

 

 Nepoužívat 

 Soukromé webové stránky 

 Studentské rešerše 

 Literární přehledy BP a DP 

 Seminarky.cz, seminarkybezpráce.cz… 



JAK NAJDETE RELEVANTNÍ ZDROJE? 

 Základem je vhodná souhrnná publikace (monografie, review) 
 Měl by doporučit vedoucí, měla by být v zadávacím protokolu 
 Dál vyhledávat zdroje zejména z původních vědeckých prací (metoda 

„koncentrických kruhů“) 

 Databáze 
 Bibliografické  

 Web of Science www.webofknowledge.com    
 články ve vědeckých časopisech s impakt faktorem 
 Nově i odborné časopisy a sborníky 

 Scopus – nakladatelství Elsevier; http://www.scopus.com/   
 Více titulů, zejména evropské časopisy 
 Články (i ještě nevydané, jen s DOI), patenty, konference, odborné weby 

 Plnotextové (full text) 
 Wiley 
 Science Direct http://www.sciencedirect.com/  
 Springer Link 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


 Informační databáze 

 Klíčová slova – vhodně zvolit, zkoušet varianty, kombinace 

 První orientace název, pak abstrakt, pak případně shánět full 
text 

 K dispozici rovnou z databáze 

 Najít vydavatele a stránky časopisu 

 Zadat do Googlu – na stránkách autora apod. 

 Okopírovat si z tištěné verze časopisu (MVS) 

 Oslovit autora 

 



Dear Dr. …, 

I would greatly appreciate PDF file or a reprint of 
your article: „…“ published in … 

Thank you very much for your kind help. 

Sincerely, 

… 



KDE NAJDETE DATABÁZE? 

 Abecední seznam na stránkách AK (Akademická knihovna)  

 http://www.lib.jcu.cz  

http://www.lib.jcu.cz/
http://www.lib.jcu.cz/
http://www.lib.jcu.cz/


 Další zdroje informací 

 Souborný katalog ČR - ČNB 

 Digitální knihovny (ČZU v Praze) 

 

 Informace ze zemědělských oborů 

 Česká zemědělská a potravinářská bibliografie 

 AGRIS 

 FSTA – Food Science and Technology Abstracts  

 Referátový časopis 

 Časopisy vydávané Českou akademií zemědělskou: 
www.cazv.cz  

http://www.cazv.cz/


CO S TÍM VŠÍM DÁL? 

 Informace utřiďte 
 Založte si jednoduchou databázi literatury 

 Seznam relevantních pramenů 
 Klíčová slova 
 Poznámky o dostupnosti 
 Program End Note 

 Vytvořte si vlastní knihovničku článků a zdrojů 
 Elektronická či tištěná forma 
 U výpisků nutná úplná citace pramene, výtah podstatných 

informací 

 Při čtení si tvořte poznámky 
 Úplné citace, podstatné informace, několik vět, svými slovy 

 Utřiďte si myšlenky a vytvořte osnovu  
 Napište text 
 Všechno, co není z vaší hlavy, citujte! 



 Téma: Ekologické zemědělství, Výhody biopotravin oproti potravinám 
pěstovaných v konvenčním zemědělství 
 

 Klíčová slova: biopotraviny, biopotraviny a konvenční potraviny, kvalita biopotravin 

 

 HERENCIA J. F., GARCÍA-GALAVÍS P. A., DORADO J. A., MAQUEDA C.: Comparison of 
nutritional quality of the crops grown in an organic and conventional fertilized 
soil. Scientia Horticulturae. 2011, vol. 129, issue 4, s. 882-888. DOI: 
10.1016/j.scienta.2011.04.008. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030442381100183X 
 Mezi spotřebiteli jsou organicky vypěstované potraviny vnímány jako ty s vyšší nutriční kvalitou. 

Článek pojednává o tom, že existuje mnoho faktorů, které mohou mít vliv na jejich kvalitu. 
 

 VAN DOORN J., VERHOEF P.: Willingness to pay for organic products: Differences 
between virtue and vice foods. International Journal of Research in Marketing. 2011, 
vol. 28, issue 3, s. 167-180. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2011.02.005. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167811611000280 
 Čím dál více lidí si přeje kvalitnější a méně zpracované přírodní potraviny, které jsou méně 

škodlivé pro životní prostředí. Přesto je jejich místo na trhu stále velmi nízké. V článku se řeší 
ochota, či neochota spotřebitelů platit za ekologické potraviny. 

 

 MANN S., FERJANI A., REISSIG L.: What matters to consumers of organic wine? British 
Food Journal. 2012, vol. 114, issue 2, s. 272-284. DOI: 10.1108/00070701211202430. 
Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00070701211202430 
 Porovnává jednotlivé atributy a výhody bio vína, které upřednostňují spotřebitelé. A pro které 

spotřebitele je vhodné bio víno nabízet na trhu. 

 



VYJELO NA MNE TISÍCE ZDROJŮ, CO S TÍM? 

 Pohrát si s klíčovými slovy 

 Zúžit téma 

 Zbydou desítky až stovky 
 Nutnost se umět orientovat v informacích a kriticky je vyhodnotit 

 Odlišit podstatné od nepodstatného 

 Najít to podstatné v textu → nemusí to být ten hlavní výsledek! 
Záleží, co hledáte!  

NAŠEL JSEM MÁLO ZDROJŮ, CO S TÍM? 

 Hledat dál a lépe 

 Pohrát si s klíčovými slovy 

 Rozšířit téma 

 Z toho, co mám, vytěžit co nejvíc 



 Převzetí informace bez uvedení zdroje je plagiátorství! 

 Neplatí pouze u velmi obecných a triviálních faktů 

 „Myš domácí je nejvíce studovaným savcem na světě“. 

 

 Píšete vlastní text (ne kompilát!) a pomocí odkazů svá 
tvrzení podpíráte – nepřejímejte doslova celé pasáže, 
hledejte pouze inspiraci (citát vs. parafráze)! 

 

 

PROČ CITOVAT? 



 Snažte se používat převážně primární citace 
 Odkazy na původní informační zdroje 

 Vyhýbejte se sekundárním citacím 
 Odkazy na práci která cituje původní zdroj 

 (Bourdieu, 1998 cit. podle Trávníček, 2008, s. 28) 

 Riziko zkreslení 

 Vyvarujte se hlavně rešerší studentských prací!  

 Formát citací je u různých časopisů a knih různý (podle 
nakladatele) 
 Typy písma, interpunkce, zkratky časopisů, pořadí informací 

 ale existují jisté zákonitosti – nezbytné informace 
 Zvolte si formát podle zvyklostí oboru a ten dodržujte v celé práci 

 Nic nezkazíte, budete-li citovat dle české normy ČSN ISO 690 

JAK CITOVAT? 



 Jeden autor 

 (Berry, 1981) nebo (Berry 1981)  

 Berry R. J. (1981): Town mouse, country mouse: adaptation and adaptability in Mus domesticus (Mus musculus 
domesticus). Mammal Rev. 11: 91-136. 

 Dva autoři 

 (Berry and Bronson 1992) nebo (Berry a Bronson 1992) nebo (Berry & Bronson 1992) nebo 
(Berry and Bronson, 1992) nebo (Berry, Bronson 1992) atd. 

 Berry R. J. & Bronson F. H. (1992): Life history and bioeconomy of the house mouse. Biol. Rev. 67: 519-550. 

 Více než dva autoři 

 (Berry et al., 1990) nebo (Berry et al. 1990) nebo (Berry et al. 1990) nebo (Berry a kol. 1990) atd. 

 Berry R. J., Triggs G. S., Bauchau V., Jones C. S. & Scriven P. (1990): Gene flow and hybridization following 
introduction of Mus domesticus into an established population. Biol. J. Linn. Soc. 41: 279-283. 

 Více citací od stejných autorů se stejným datem 

 (Auffray et al., 1990a) a (Auffray et al., 1990b)  

 Auffray J.-C., Marshall J. T., Thaler L. & Bonhomme F. (1990a): Focus on the nomenclature of European species of 
Mus. Mouse Genome 88: 7-8. 

 Auffray J.-C., Tchernov E., Bonhomme F., Heht G., Simson S. & Nevo E. (1990b): Presence and ecological 
distribution of Mus "spretoides" and Mus domesticus in Israel Circum-Mediterrenean vicariance in the genus Mus. 
Z. Säugetierk. 55: 1- 10. 

JAK CITOVAT V TEXTU? 



 Na konec věty (včetně, tj. tečka je až za citací), která je na daném literární 
zdroji založena. 

 Vzhledem k charakteru biotopu nekomensálních populací a způsobu jejich života chybí jejich 
přímá pozorování (Bronson 1979). 

 Je však možná i varianta: 

 Bronson (1979) uvádí, že vzhledem k charakteru biotopu a způsobu života nekomensálních 
populací chybí jejich přímá pozorování. 

 Nebo 

 Vzhledem k charakteru biotopu a způsobu života nekomensálních populací chybí podle 
Bronsona (1979) jejich přímá pozorování. 

 Ale problém se skloňováním… 
 

 Číslování citací v přírodovědných oborech není běžné 

 Vzhledem k charakteru biotopu nekomensálních populací a způsobu jejich života chybí jejich 
přímá pozorování1. 

 Vzhledem k charakteru biotopu nekomensálních populací a způsobu jejich života chybí jejich 
přímá pozorování [1]. 

KAM ODKAZ VE VĚTĚ DÁT? 



 Když se jedná o větu, kde je výčet, můžete citace uvádět i průběžně, aby bylo jasné, k 
čemu se dané studie konkrétně vztahují. 

 Sice poměrně vzácně, ale i zde najdeme populace volně žijící. I přes drsné klima obývají tyto 
populace například malé, člověkem neosídlené oceánské ostrůvky v severních zeměpisných šířkách, 
jako je ostrov Skokholm (Berry & Jakobson 1974, Berry & Jakobson 1975), ostrov May (Triggs 1991, 
Gray & Hurst 1998), některé z Faerských ostrovů (Berry et al. 1978), nebo sub-Antarktické ostrovy 
Macquarský (Berry & Peters 1975) či Marion (Webb et al. 1997). 

 Na jeden fakt může odkazovat více prací - řazení chronologicky 

 I jiné studie naznačují, že domácí myši jsou v přírodních podmínkách slabými kompetitory (Lidicker 
1966, Berry & Tricker 1969, Dueser & Brown 1980, Dueser & Porter 1986).  

 Zdroje mohou být klidně v rozporu 

 Druh Mus musculus pravděpodobně vznikl v oblasti severní Indie (Berry & Scriven 2005) nebo v 
přilehlých oblastech Předního Východu (Prager 1998) a odtud se poměrně nedávno rozšířil po celé 
Euroasii (Boursot et al. 1993, Din et al. 1996). 

 Další dva druhy rodu Mus v Evropě jsou komensální, vázané na lidská sídla. Patří do skupiny Mus 
musculus, která byla dříve považována za jediný druh s širokým výskytem po celé Evropě a Asii. 
Dnes je řadou autorů (Auffray et al., 1990a; Boursot et al.,1993) považována za polytypický druh, 
který je rozčleněn na další čtyři (popř. pět) poddruhů. Jiní (Marshal & Sage, 1981; Macholán, 1989) 
označují komplex Mus musculus za superspecies a jednotlivé formy za sibling species s poukázáním 
na schopnost udržení integrity vlastního genomu i přes existenci hybridních zon (Sage et al., 1993).  

 



 Všechny zdroje, citované v textu, musí být v seznamu 
literatury a naopak! 

 Měli byste použít všechny zdroje ze zadání BP! 



 Odborný článek 

JAK CITOVAT V SEZNAMU LITERATURY? 

Názvy časopisů buď celé, nebo zkratkou – jednotně! 

 http://www.bioscience.org/atlases/jourabbr/list.htm 

 http://home.ncifcrf.gov/research/bja/ 

 http://images.isiknowledge.com/help/WOS/R_abrvjt.html 

 

Adler, G. H.  R. Levins (1994): The island syndrome in rodent 
populations. Quaterly Review of Biology, 69: 473-490. 

Všichni autoři  
(výjimky – Nature apod.) 

křestní jména jen iniciály 

Formáty různé, nutné si jeden 
zvolit a ten dodržovat 



 Kniha 
 Forman R. T. T., Godron M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 

str. (s., p., nebo pp.) 
 Forman R. T. T., Godron M.: Krajinná ekologie. Academia, Praha, 1993. 583 str. 

 D. Fairbairn, T. Szekely and W. Blanckenhorn (eds.): Sex, size and gender roles. 
Oxford University Press, Oxford, UK, 2007. 

 Kapitola z knihy 
 Fairbairn D. J. (2007): Introduction: the enigma of sexual size dimorphism. In: 

Sex, size and gender roles. Edited by D. Fairbairn, T. Szekely and W. 
Blanckenhorn. Oxford University Press, Oxford, UK. pp. 1-10. 

 Sborník 
 Frynta D., Munclinger P., Slábová M.  Wolfová R. (2000): Aggression in wild 

house mouse: differences between populations from Europe and Middle East. 
Abstract. 7th International Conference Rodens et Spatium, České Budějovice, 
Czech Republic, July 10 – 14, 2000.  

 Článek z internetu 
 Bufka L.: Výzkum a monitoring populace rysa ostrovida (Lynx lynx). NP 

Šumava. Dostupné na: http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/. 
Staženo dne 1. 10. 2012. 

 

http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/
http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/
http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/
http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/
http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/
http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/
http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/


 Výzkumné zprávy 

 Cour, V. a kol. (2000): Hydrosféra II. Vodohospodářské řešení 
rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské pánve. Projekt VaV. MŽP 
ČR. 

 Disertační, diplomové a bakalářské práce 

 Broumová, H. (2002): Charakteristika povrchových vod Velké 
podkrušnohorské výsypky. Diplomová práce, ZF JU, České Budějovice, 
89 str. 

 Normy, zákony, webové stránky 

 Bernská úmluva [online]. Dostupné z: 

www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a3700

2ee779?OpenDocument, 20. února 2006  

 

http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a37002ee779?OpenDocument
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a37002ee779?OpenDocument
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a37002ee779?OpenDocument
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a37002ee779?OpenDocument
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a37002ee779?OpenDocument
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a37002ee779?OpenDocument
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/97345d63d3053212c1256a37002ee779?OpenDocument


ZÍSKÁVÁNÍ A ANALÝZA DAT  



Z OPATŘENÍ DĚKANA (č. 4/2014): 
 Experimentální výsledky by měly být opakované s možností 

statistického vyhodnocení (např. výsledky získané v laboratoři). 
V případě BP zaměřených na terénní experimenty a závislé na 
periodicitě vegetačního cyklu by neměly být publikovány 
výsledky pouze jednoleté. V takovém případě může BP, kromě 
literárního zpracování tématu, obsahovat i podrobný návrh 
metodiky (využitelný v případě zpracování diplomové práce v 
navazujícím magisterském studiu).  
 

 Diplomové práce (DP) by měly navazovat a rozšiřovat předchozí 
práci bakalářskou ve všech částech, v každém případě však musí 
obsahovat unikátní experimentální výsledky (s možností využití 
nepublikovaných výsledků získaných v rámci řešení BP) s 
adekvátním statistickým vyhodnocením. Důraz je kladen také 
na diskusi k získaným výsledkům a správné závěry.  



 Přesně si nadefinovat správnou metodiku 

 Školitel 

 Rešerše 

 Konzultace 

 Metodika musí vést v výsledkům, které mi dají odpověď 
na moje otázky (tzn. snaží se vyvrátit nulovou hypotézu) 

 Chybná metodika lze těžko napravit 

JAK ZAČÍT? 



 Primární 

 Sekundární 

 Nemůžu ovlivnit, jak byla/jsou data získávána → musím 
vycházet z toho, co mám k dispozici 

JAKÁ DATA MŮŽETE POUŽÍT? 



JAK ZÍSKAT PRIMÁRNÍ DATA? 
 Pozorování a měření 

 V ideálním případě výzkumník do průběhu pozorování nijak 
nezasahuje a neovlivňuje průběh sledovaného děje.  

 Výhoda: reálnost  
 Nevýhoda: Průběh mají pod kontrolou experimentální objekty.  
 Přímé a nepřímé, skryté a zjevné,  

 

 Experiment 
 V ideálním případě má výzkumník pod kontrolou veškerý 

průběh pokusu, zejména výběr pokusných objektů.  
 Výhoda: Plánovitost, opakovatelnost, variabilita hodnot 

zkoumaných veličin 
 Nevýhoda: riziko experimentálních artefaktů (sledujeme něco, 

co v reálném světě nefunguje) 
 Myšlenkový a reálný experiment, laboratorní a terénní 



Koukni, co umím! 
Jakmile začnu slintat, 
Pavlov se usměje a 
začne si zapisovat. 



POZOR NA 

 Přesnou definici otázky  

 Výběr vhodné metody 

 Promyšlení sběru dat (vypracování projektu) 

 Experimentální vs. Kontrolní soubor 

 Velikost vzorku 

 Nezávislost dat 

 Vyváženost dat v jednotlivých skupinách 

 Všechno potenciálně zajímavé nebo podezřelé 

 Vedení dokumentace (zápisky) 

 Zdravý rozum 

 Zálohování dat 
 

 

 



CO SE ZÍSKANÝMI DATY NEJDŘÍVE? 

 Upravit data  

 Kontrola správnosti, ošetření chybných dat 

 ošetření chybějících dat (nahradit průměrem, nejpravděpodobnější 
hodnotou, vypustit, doplnit) 

 ošetření odlehlých hodnot 

 Klasifikace údajů  

 rozdělení do tříd 

 Kódování údajů  

 Pro některé programy je nutné číselné kódování 

 Zpřehlednění dat  
 tabulky, grafy 

 



 





CO SE ZÍSKANÝMI DATY POTOM? 

 Vyhodnocení dat  

 hledání skutečností, souvislostí a závislostí nezbytných k řešení 
problému 

 Interpretace výsledků 

 



PROČ MÁME POUŽÍVAT STATISTIKU? 
 Pouze z grafu těžko poznáme, jestli je v datech nějaká 

zákonitost  
 Bez statistického testování nemůžu tvrdit, že „určitý faktor má 

vliv na danou proměnnou“ nebo že „ta a ta data se liší od 
ostatních“ → pozor na tyto formulace! 



PROČ MÁME POUŽÍVAT STATISTIKU? 
 pomáhá nám odhalovat zákonitosti v našem 

stochastickém světě.   

 Umožňuje nám odfiltrovat či alespoň kvantifikovat 
vliv náhody na naše experimentální data. 
 Chyba malých čísel, velikost výběrového souboru (vzorku), 

reprezentativnost vzorku 

 Studovaný jev (například vliv stáří na tělesnou váhu) může 
být překryt vlivy jiných (z hlediska studovaného jevu 
náhodných) faktorů  

 Nemůžeme změřit všechno – výběrové šetření 

 

 



CO NÁM STATISTIKA UMOŽŇUJE? 
 Základní statistické metody podle účelu 

 Explorační 

 Popisná statistika (charakteristiky polohy a variability) 

 Zobrazovací metody (grafy) 

 Shluková analýza 

 Diskriminační analýza 

 Faktorová analýza 

 …a mnohé další 

 Konfirmační 

 Testování hypotéz pomocí různých testů 

 ANOVA, Chí Kvadrát, t-test, lineární regrese, korelace… 



PROČ NESTAČÍ PRŮMĚR? 



JAKÉ MŮŽU POUŽÍT GRAFY? 
 Záleží na typu dat 

 Vhodně zvolit měřítko  

 Údaje v nich by měly vyplňovat většinu prostoru 

 Ale pozor na porovnávání různých grafů 

 Záleží na typu dat a sdělení 



 Koláčový graf (Pie chart)  

 podíly z celku 



 Sloupcový graf (bar/collumn plot)  

 průměry pro kategorie 



 Krabicový graf (box plot) 

 velikosti a rozptyl pro kategorie 

 lze zvolit typ střední hodnoty (průměr nebo medián) a indikace 
rozptylu (směrodatná odchylka nebo kvantily) 



 Čárový graf  

 funkční závislost 

 Iran

 Jordan

 Balkans

 Hybrids

 Czech Rep.
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 Histogram  

 četnosti pro kategorie 



 XY (XYZ) graf (scatterplot) 

 závislost 2 (3) kvantitativních veličin 
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JAK TO FUNGUJE V PRAXI? 
 Máme odrůdu brambor A. Byly naměřeny následující 

hmotnosti brambor v 1 trsu:  

 0.9, 0.8, 0.6, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 1.0, 0.9, 0.9 

 Jaké jsou výběrové charakteristiky souboru? 

 

 



Krabicový graf

 Průměr = 0,8

 Průměr±SmOdch 
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JAKÉ JSOU PRINCIPY STATISTICKÉHO 
ROZHODOVÁNÍ? 
 Nulová hypotéza H0   

 pozorovaný jev je dílem náhody 

 Mohu jen zamítnout 

 chyba 1. druhu [Type I error]  
 H0 zamítnu, ale ona platí (náhodný výběr byl obzvlášť extrémní) 

 je závažná (forézní medicína – justiční vražda, věda –  Occamova břitva) 

 Pravděpodobnost chyby 1. druhu = P 

 Snaha mít ji co nejmenší (< 5%) 

 chyba druhého druhu  
 H0 nezamítnu, ale ona neplatí (náhodný výběr náhodou odpovídal H0 ) 

 Alternativní hypotéza H1 

 platí při zamítnutí H0   
 Říká, proč vlastně pokus dělám 

 chybné zamítnutí alternativní hypotézy = chyba druhého druhu  



JAK TO FUNGUJE V PRAXI? 
 U 4 odrůd brambor (A, B, C, D) se zjišťovala celková 

hmotnost brambor v 1 trsu. 

 A: 0.9, 0.8, 0.6, 0.9 

 B: 1.3, 1, 1.3 

 C: 1.3, 1.5, 1.6, 1.1,1.5  

 D: 1.1, 1.2, 1 

 Je mezi odrůdami rozdíl? 

 

 H0: Odrůdy se od sebe neliší  

 H1: Odrůdy se od sebe liší  

 ANOVA 



 P = 0,002 → P < 0,05 (5%) → H0 zamítám na 5% hladině významnosti (tzn. 
je 5% šance chyby 1. druhu – že ji zamítnu, ale ona platí) → Odrůdy se od 
sebe liší! 

 Jak? → Post hoc test 

 

Odrůda; Průměry MNČ

Současný efekt: F(3, 11)=9,9733, p=,00180

Dekompozice efektivní hypotézy

Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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JAKÉ METODY POUŽÍT S OHLEDEM NA 
CHARAKTER DAT? 
 Příslušný test nám může pomoci odpovědět na otázku, jestli 

(případně do jaké míry) variabilitu v cílové veličině vysvětluje 
veličina(y) vysvětlující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testy mají své neparametrické obdoby (pro data s 
nenormálním rozdělením) 

 

Cílové (závislé) 

Vysvětlující (nezávislé) Kategoriální spojité 

kategoriální 
Chí kvadrát test 

Kontingenční tabulky 

ANOVA 

t-test 

spojité 
Logistická regrese Lineární regrese 



 Chí kvadrát test 

 Používá se pro počty, ne rozměry 

 Testování četnosti – zda se pozorované četnosti liší od 
očekávaných 

 V F1 generaci kříženců se vyskytly barevné varianty s následující 
četností: 120:60:50:12. Odpovídá to Mendelovým zákonům? 



 T-test 

 Porovnání dvou výběrů 

 Vyhledávání systematických odchylek – jednovýběrový t-test 

 Předpokládá se, že určité plemeno koní se dožívá v průměru 22 let. Byl 
zaznamenán věk úmrtí u 25 koní. Vykazuje odchylku od 22 let? 

 Dva zásahy na jednom objektu – párový t-test 

 Na 10 trvalých plochách byly provedeny rozbory vegetace v roce 1980 a 
poté 2000. Liší se počty druhů mezi roky? 

 Rozdíly ve dvou sadách dat – dvouvýběrový t-test 

 Byla srovnávána váha semen dvou druhů. Liší se váhy semen uvedených 
druhů? 

 Různá variabilita a velikost výběrů snižuje citlivost testu 



 ANOVA 
 Analýza variance 
 Porovnávání více než 2 souborů dat 
 Nutná je homogenita variancí – naplánování pokusu tak, abychom 

ostatní vlivy vyloučili! 
 H0 je, že variance uvnitř souborů budou stejné, jako variance mezi 

soubory 
 Zjistím, že se variance liší – post hoc testy mi napoví, jak 
 Jednofaktorová ANOVA 

 U čtyř odrůd brambor se zjišťovala celková hmotnost brambor v jednom trsu. 
Jsou mezi odrůdami rozdíly? 

 Vícefaktorová ANOVA 
 více než 2 faktory radši nepoužívat z důvodů obtížné interpretace výsledků - 

interakce 
 Byly sledovány semenáčky o stejné výchozí velikosti na loukách s různým 

typem obhospodařování (louka sekaná, pasená a neobhospodařovaná). Lišila 
se velikost semenáčků na konci pokusu? 

 Hierarchická ANOVA 



 Regrese (regression) 

 závislá a nezávislá proměnná → prokládáme funkci 

 regresní koeficient  (směrnice přímky) a P 
(pravděpodobnost, že  = 0) 
 Byl zjišťován vliv koncentrace látky na tloušťkový přírůstek stromu 

 Korelace (correlation)  
 nelze říci, která proměnná je závislá, obě jsou navíc zatíženy 

chybou 

 Korelační koeficient (R) – těsnost lineární vazby (R=0 → není 
lineární vztah) 

 koeficient determinance (R2) (těsnost vztahu) 

 Bylo zjišťováni množství dusíku a fosforu v 8 vodních nádržích. Jsou 
hodnoty těchto prvků lineárně závislé? 



JAK TO VŠECHNO VYPOČÍTÁM? 
 Existuje řada statistických programů 

 Statistica, Statgraphics, BMDP, Systat, Sas, Spss, S+, R+… 

 Není třeba znát vzorečky nebo podle nich počítat 

 Je třeba vědět, jaké testy pro danou úlohu použít! 

 Získám rovnou hodnotu statistického testu i P, ale musím je 
umět správně interpretovat!  

 

 Proč nepoužívat Office? 

 Některé veličiny lze počítat různě, v Office nemáme informaci, 
jaký způsob byl použit (i průměr!) 



NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD KE STATISTICE 
 Na statistiku je třeba myslet včas 

 Cíl projektu, design získávání dat (velikost souboru, 
homogenita a nezávislost dat, subjektivní vlivy, nenáhodný 
výběr, rušivé proměnné…) 

 Kvalitní data jsou základem úspěchu 

 Přesnost měření, kontrola dat před analýzou, kontrola splnění 
podmínek testů, transformace 

 Méně testů bývá více 

 Negativní výsledek je taky výsledek 

 Myslet!  

 Ptát se! 



KDE SE DOČTU O STATISTICE? 
 Lepš J.: Biostatistika. JU v Českých Budějovicích, 1996. 
 Zvára K.: Biostatistika. Karolinum, Praha, 1998.  
 Gajda V.: základy statistiky v příkladech. Učební text 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 2006.  
 http://www1.osu.cz/home/Gajda/Zaklady%20statistiky%20v%20prikl

adech.pdf 

 Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a 
metaanalýza dat. Praha, Portál, 2004. 

 Zvárová J.:. Základy statistiky pro biomedicínské obory I., UK v 
Praze, Praha 2002.  

 Čermáková A.: Statistika II. JU v Českých Budějovicích, 2005. 
 Anděl J.: Základy matematické statistiky. MFF UK, Praha, 2005. 
 Mrkvička T., Petrášková V.: Úvod do statistiky, Jihočeská 

univerzita, České Budějovice, 2006.  
 

http://www1.osu.cz/home/Gajda/Zaklady statistiky v prikladech.pdf
http://www1.osu.cz/home/Gajda/Zaklady statistiky v prikladech.pdf
http://www1.osu.cz/home/Gajda/Zaklady statistiky v prikladech.pdf
http://www1.osu.cz/home/Gajda/Zaklady statistiky v prikladech.pdf


JAK VÝSLEDKY ZAČLENÍM DO TEXTU? 
 Primární data uspořádejte do tabulek 

 Možné dát do příloh 

 Nebo na CD přidat k práci 

 Prvotně vyhodnoťte 
 Souhrnné tabulky a grafy 

 Průměry, směrodatné odchylky 

 Do kapitoly Výsledky 

 Vybrat to podstatné a vhodně seřadit 

 Popis tabulek/grafů  
 Samovysvětlující, i když heslovitý 

 Krátký textový komentář  
 Odkaz na tabulku/graf 

 Udělejte hned, jak data máte! 



JAK TABULKY/GRAFY KOMENTOVAT? 
 Upozornit na nejdůležitější zjištění  
 Může obsahovat nejdůležitější číselné údaje 
 Odkaz na tabulku/graf 
 Několik vět až odstavec, nad nebo pod tabulku/graf 
 Hodnoty rostly/klesaly v období od… do… 

 Nejvyšší/nejnižší hodnota byla zjištěna… 
 Průměrná hodnota byla… 
 Pozor na tvrzení, že je něco větší 

 Průměr… 
 Statisticky průkazně…. 

 

 Najděte si vlastní vzory vhodných slovních obratů! 
 Publikované odborné články v češtině 
 Studentské práce častěji obsahují neobratnosti! 





Graf 1: Měření teplot pomocí dataloggeru 

 

Teplota nadzemní vegetace se od teploty přízemní vegetace příliš neodchylovala, dokud bylo 

zataženo a chladno. Jakmile se oteplilo, už byl patrný rozdíl mezi těmito dvěma teplotami, 

jelikož sluneční záření díky hustému porostu rákosu hůře proniká k povrchu půdy. Po dobu 

měření bylo většinu času zataženo, až deštivo, jen druhý den měření okolo deváté hodiny 

ranní svítilo jasně slunce, to se promítlo i na prudké zvýšení teploty, která poté opět klesla, 

jelikož se znovu na obloze objevily mraky a začalo pršet. Nejvyšší teplota byla okolo 21 ̊̊C a 

nejnižší byla okolo 9 °C. Průměrná teplota byla 12,5 °C.  
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JAK PSÁT KAPITOLU VÝSLEDKY? 
 Popsat jednoduše a srozumitelně co jsem zjistil → minulý čas 

 Pouze fakta, ne domněnky a úvahy (→ diskuze) 

 Komentáře grafů a tabulek s prvotním vyhodnocením dat 

 Výsledky statistických testů 
 Počty odchycených jedinců za všechny tři roky dohromady na jednotlivých 

lokalitách se lišily (Chí-kvadr. = 125,8; s. v. = 3; p < 0,0001).  

 Jiná varianta: 

 Zastoupení agonistického chování v interakcích záviselo u samců i samic na 

populaci (viz tabulka č. 2). 

 

 Samci Samice 

d. f. F p d. f. F p 

Populace 8 14,53 <0,001 8 26,28 <0,001 

 

Tabulka č. 2: Vliv populace na dobu strávenou agonistickým chováním, hodnoceno analýzou 

variance. 



JAK DATA INTERPRETOVAT? 
 V diskuzi 

 Zopakovat hlavní výsledky a okomentovat, co znamenají 

 Co moje výsledky přinášejí nového, jaký mají význam 

 Jak souvisí s výsledky jiných prací na dané téma 

 Zobecňuji → přítomný čas 



JAK PSÁT KAPITOLU DISKUZE? 
 Zopakovat hlavní výsledky a okomentovat, co znamenají 

 Ve věku 35 dní byli jedinci nekomensálních populací M. domesticus (Zikkurat a 
Jordánsko) největší (ve hmotnosti, délce těla i kondylobazální délce) a lišily se 
signifikantně od jedinců komensálních populací (Rupite a Kilkis) a od myší druhu M. 
musculus. Komensální populace M. domesticus se ve velikosti těla nelišily od M. 
musculus. Hybridní jedinci dosahovali středních velikostí mezi M. musculus a M. 
domesticus. Tento výsledek podporuje hypotézu, že se nekomensální a komensální 
populace myší odlišují. U takto starých jedinců (35 dní) může být větší velikost těla 
spojena s většími nároky na mláďata těsně po odstavu. Na mláďata ve volné přírodě 
působí bezprostředně po odstavu daleko více stresových faktorů spojených 
s nestabilitou prostředí a nedostatkem zdrojů než v komensálním prostředí. 
Studované populace navíc pocházejí z pouštních až polopouštních biotopů, kde je 
nehostinnost prostředí jistě značná. Lze si snadno představit, že tvrdé podmínky 
přežije jen ten nejzdatnější, tj. největší jedinec. Roli může hrát i fakt, že myši 
nekomesálních populací vykazují větší podíl agresivity než jedinci populací 
komensálních (viz první část práce). Proto by mohl existovat silný selekční tlak na 
větší velikost mláďat při odstavu, neboť budou po disperzi vystavena větší agresivitě 
dospělých jedinců. 
 



 Co moje výsledky přinášejí nového, jaký mají význam 
 Oproti tomu samice z nekomensálních populací Zikkurat, Jordánsko a 

Sýrie byly mírou svého agonistického chování od ostatních jasně 
odlišitelné. Doba strávená agonistickým chováním těchto samic byla sice 
nižší než u samců týchž populací, ale přesto značná. Dokonce vyšší než u 
samců některých komensálních populací (Kilkis, Rupite)! Samice z 
populce Palmyra, která je na rozhraní mezi komensalismem a 
nekomensalismem, byly v míře agonistického chování mezi těmito dvěma 
skupinami M. domesticus.  

 



 Jak moje výsledky souvisí s výsledky jiných prací na dané 
téma 
 Rozdíl mezi Mus musculus a Mus domesticus v míře agonistického 

chování popisuje řada autorů (Thuesen, 1977; van Zegeren  van 
Oortmerssen, 1981). M. domesticus je druh se značným zastoupením 
agresivity v chování samců, u M. musculus je naopak míra agonistického 
chování u samců malá. Všichni zmínění autoři ale testovali M. 
domesticus ze západoevropských populací. Výsledky této práce spolu 
s výsledky studií Munclingera (1996) a Volfové (in prep.) ukazují, že tento 
rozdíl v chování platí univerzálně i pro M. domesticus z Balkánského 
poloostrova a z Blízkého Východu. 

 



KOMPLETACE PRÁCE 



JAK PSÁT ODBORNÝ TEXT? 

 Věcně 

 Důraz na fakta 

 Snaha o co největší objektivitu postoje 

 Emocionální neutralita 

 Nízký porost slatí zpravidla tvoří borovice blatka, bříza trpasličí, v 
bylinném patře jsou charakteristické šícha oboupohlavná, pýreček 
horský, kýhanka bažinatá, klikva žoravina a jedna z masožravých 
rostlin - nejmenuje se Adéla, ale rosnatka okrouhlolistá, botanici by 
mne jistě doplnili dalšími zajímavostmi. 

 Každý odstavec by měl mít nosnou myšlenku 



 Přesně 
 Jednoznačně – vyvarujte se synonym 

 Volte vhodnou terminologii, málo známé vysvětlete 

 Užívejte správně slovesné časy  
 Minulý čas pro konkrétní jevy či zjištění v minulosti 

 Mezipopulační rozdíly v agonistickém chování byly popsány v rámci M. m. 
musculus, kde existují rozdíly v agresivitě komensálních samců z Moskvy, 
Čukotky a nekomensálních z Kalmykie (Krasnov  Chochlova, 1994). Samci 
z Moskvy byli výrazně agresivnější než samci zbývajících dvou populací.  

 Přítomný čas pro obecně platné jevy 
 Většina populací náležejících k pátému evropskému druhu Mus musculus 

Linnaenus 1758 je komensální, tzn. vázaná na lidská sídla. Tento druh 
obývá rozsáhlý areál od západní Evropy přes Blízký Východ až po Asii, navíc 
byl díky své synantropní vazbě člověkem introdukován na všechny ostatní 
světadíly (Auffray et al. 1990c).  

 Pište spisovně 



 Stručně  
 Jednoduché a krátké formulace – ale ne nesrozumitelná hesla 

 Vyjadřujte se úsporně 
 Vynechejte obecné pravdy, odbočky, zbytečné podrobnosti 

 Nepoužívejte nadbytečná a parazitická slova  
 skutečný problém, nezvratný důkaz, zásadní podmínka, naprostá pravda, 

úplně totéž, zhola nemožný, ne zcela správný, zelené barvy, malé velikosti 

 Netvořte moc dlouhá a komplikovaná souvětí 
 Stejně jako v případě obecné migrace, i amenitní migraci lze typologizovat 

podle různých kritérií, přičemž jednu ze základních typologií rozpracoval 
například Moss (1987) a Glorioso (1999), kteří za třídící kritéria považují 
především délku pobytu, vztah k místním přírodním zdrojům, zdroj finančních 
příjmů a možnosti volného času a zároveň podle kritéria délky pobytu pak 
rozlišují „amenitní“ migranty trvalé a dočasné a podle vztahu k místním 
přírodním zdrojům pak „amenitní“ migranty využívající přírodní zdroje a ty, 
jejichž hlavním posláním je ochrana přírodních zdrojů před jejich neuváženým 
využíváním. 



 Srozumitelně 

 Logické členění – od známého k novému, plynule 

 Vytvoření osnovy a logické propojení myšlenek 

 Pozor při překládání z angličtiny! 

 



JAK PSÁT ÚVOD? 
 Psát až na konec 

 Rámcová informace, proč a jak práce vznikla 

 Čím je téma zajímavé 

 Jak navazuje na předchozí studie 

 Proč jsem si ho vybral 

 S kým jsem spolupracoval 

 Tým, pracoviště 

 Grantová podpora 

 Jaký byl konkrétně můj podíl 

 

 Může být subjektivní! 



 Čím je téma zajímavé 

 Druhy M. musculus a M. domesticus se od sebe liší svým chováním, 
zejména mírou zastoupení agonistických prvků (Thuesen, 1977; van 
Zegeren  van Oortmerssen, 1981; Munclinger, 1996). Mým cílem bylo 
zaměřit se na ekologický aspekt problému – porovnat populace jednoho 
druhu (M. domesticus) žijící ve dvou odlišných prostředích. Nekomensální 
populace podléhají zcela jiným selekčním tlakům než populace 
komensální, mají nižší denzitu a jsou vystaveny daleko větší nestabilitě 
prostředí. Dalo by se očekávat, že se to odrazí na jejich biologii, tedy i 
chování. 

 



 Jak téma navazuje na předchozí studie 

 Problematice diverzity drobných zemních savců na lokalitách zasažených 
těžbou se v minulosti věnoval například Bejček (1983), který studoval 
primární sukcesi cenóz drobných savců na výsypkách po těžbě hnědého 
uhlí. Podobné problematice se věnovali také Pecharová & Hanák (1997), 
kteří sledovali vliv různých rekultivací na biodiverzitu drobných savců. 
Nejvyšší biodiverzita byla zaznamenána na lokalitě s hydrickou 
rekultivací. 



 Proč jsem si téma vybral 

 Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil porovnání návštěvnosti 
Chalupské a Jezerní slatě a problematiku dopadu návštěvnosti na tyto 
dvě lokality. Obě zkoumané lokality mám velmi v oblibě a s problémy, 
které souvisejí se vzrůstající návštěvností slatí, se setkávám při každé z 
návštěv. Vybral jsem si toto téma, ve snaze dozvědět se něco více, získat 
větší rozhled týkající se ochrany chráněných krajinných oblastí NP 
Šumava. Každodenně se setkáváme s postihy turismu a s problémy 
návštěvnosti v ochranných pásmech NP Šumavy.  



 S kým jsem při řešené spolupracoval 

 Ve své práci jsem se zaměřila na porovnání biodiverzity drobných zemních savců 

na několika lokalitách na Třeboňsku lišících se vodním režimem a managementem. 

Odchyty drobných savců do živochytných pastí byly provedeny během vegetační 

sezóny v roce 2009. Výsledky předkládané bakalářské práce přispěly při řešení 

projektu „Vývoj metody stanovení toku energie a látek ve vybraných 

ekosystémech, návrh a ověření principu hodnocení hospodářských zásahů pro 

zajištění podmínek autoregulace a rozvoje biodiverzity“, Národní program 

výzkumu 2B06023 MŠMT. Studie je rovněž součástí dizertační práce „Návrh a 

ověření indikátorů plnění ekosystémových funkcí pro zvýšení ekologické stability v 

narušené krajině“, kterou vypracovává Ing. Ondřej Cudlín na katedře ekologie 

krajiny České zemědělské univerzity v Praze. Výsledky bakalářské práce byly již 

prezentovány na konferenci Zoologické dny 11. - 12. 2. 2010 a publikovány ve 

sborníku abstraktů z této konference. 



 Jaký byl konkrétně můj podíl 

 Výsledky předkládané diplomové práce přispěly při řešení projektu NPV 
2B06023 MŠMT, Tokenelek a studie je rovněž součástí rozpracované 
dizertační práce Ing. Ondřeje Cudlína KAE ČZU v Praze. Já jsem se 
pokusila alespoň v krátkém časovém horizontu sesbírat potřebné 
informace o drobných zemních savcích a zúčastnit se odchytů, které 
jsem detailně zpracovala do této práce a vypracovala výsledky za 
období 2009-2011.  

 



JAK DEFINOVAT CÍLE PRÁCE? 
 Kam s nimi? 

 Součást úvodu – na konci, ve zvláštním odstavci či podkapitole 

 Zvlášť za rešerší 

 Stručně, jasně, výstižně 

 Mohou mít podobu hypotéz  
 „Cílem práce bylo otestovat následující hypotézu: Míra zastoupení agonistického 

chování nekomensálních populací M. domesticus je stejná jako u populací 
komensálních“ 

 



 CÍLE MUSÍ BÝT V PRÁCI JASNĚ 
DEFINOVÁNY A SPLNĚNY!!! 



JAK PSÁT REŠERŠI? 
 … Už víte!!! 

 

 Věnujte tomu dost času a energie! 

 Začít co nejdříve, průběžně doplňovat a vylepšovat 



JAK PSÁT METODIKU? 
 S ní začít 
 Psát v minulém čase a činném rodě (trpný pro, to, co jste nedělali 

přímo vy) 
 Délku těla odchycených jedinců jsem měřil posuvným měřítkem s přesností 

na milimetry. 
 Délka těla odchycených jedinců byla měřena posuvným měřítkem s 

přesností na milimetry. 
 Délka těla odchycených jedinců se měří posuvným měřítkem s přesností na 

milimetry. 

 Pokud pracujete v týmu → množné číslo 
 Možné odkázat na popsanou, známou metodiku 
 Všechny modifikace popsat a vysvětlit 
 Novou metodiku podrobně popsat 

 

 Podle této kapitoly by měl mít kdokoliv možnost váš výzkum 
zopakovat! 

  



CO VŠECHNO DO METODIKY PATŘÍ? 
 Popis lokalit 



 Popis materiálu 
 V této části práce byly použity populace:  

1. Mus domesticus nekomensální  

Zikkurat (Írán) – 45 samců a 40 samic 

Jordánsko - 33 samců a 26 samic 

2. Mus domesticus komensální  

Kilkis (Řecko) – 46 samců a 56 samic 

Rupite (Bulharsko) – 2 samci a 11 samic 

3. Hybridi umělí – 11 samců a 11 samic 

4. Hybridi přírodní –  22 samců a 27 samic 

5. Mus musculus z České republiky – 20 samců a 33 samic 

 

 Nezapomeňte uvést počty! 



 Popis získání materiálu 
 Odchyty byly prováděny podle klasické metodiky odchytu na liniích a 

kvadrátech (Wilson et al., 1996; Dykyjová, 1989). V liniích bylo kladeno 
vždy 50 pastí ve vzdálenosti pěti metrů od sebe. Délka linie tedy byla 250 
m. Na rozdíl od klasických jednohektarových kvadrátů bylo s ohledem 
na místní podmínky kladeno 121 pastí do čtverce 11X11 pastí po pěti 
metrech. Velikost jednoho kvadrátu tedy byla 2500 m2. V roce 2004 
proběhly tři liniové odchyty a dva odchyty na kvadrátech. Liniové odchyty 
probíhaly v termínech 16.–19. 4. (jarní odchyty), 21.–24. 6. (letní 
odchyty) a 6.–9. 10. (podzimní odchyty). Odchyty na kvadrátech 
probíhaly v termínech 24.–30. 5. (jarní) a 2.–8. 11. (podzimní). 

 

Odkaz na popsanou metodiku 

Moje modifikace 



 Popis zpracování materiálu 
 Odchycení jedinci byli na místě určeni do rodů, označeni cedulkou a 

následně zmraženi. Po rozmražení byly vzorky zpracovány podle 
standardní metodiky, kterou popsali např. Anděra a Horáček (1982). 
Každý jedinec byl zařazen do druhu a bylo zjištěno pohlaví. Pak bylo 
provedeno měření základních tělesných rozměrů (délka těla - LC, délka 
ocasu - LCd, délka zadní nohy - LTp, délka ucha - LA a hmotnost - G). K 
tomu bylo použito posuvné měřítko a elektronická váha (s přesností 
setiny gramu). Následně byl každý jedinec rozříznut a byl zjištěn stav 
pohlavních orgánů. 



 Popis pokusu 
 Testovány byly krátkodobé (10 minutové) interakce v neutrálním prostředí. 

Pokus probíhal ve skleněném akváriu o velikosti 50 x 30 x 35 cm, které bylo 
vždy před započetím interakce vymyto 96 % ethanolem. Tím byly 
odstraněny pachové stopy z předcházejícího pokusu a zajištěna neutralita 
prostředí. Poté bylo akvárium rozděleno kartonovou přepážkou a do každé 
poloviny vypuštěna jedna myš. Přepážka byla odstraněna až když si zvířata 
zvykla na nové prostředí a zklidnila se.  



 Popis zpracování dat 
 Od chvíle vyjmutí přepážky byly myši deset minut natáčeny 

videokamerou, záznam byl zpracován počítačovým programem Activities 
(Vrba & Donát, 1993). Chování myší bylo popsáno prvky chování 
definovanými Čihákovou (1994). Chování je rozčleněno do šesti funkčních 
bloků, které se dělí do 19 kategorií a  34 prvků. 



 Popis statistického vyhodnocení dat 

 



JAK PSÁT VÝSLEDKY? 
 Také už víte! 

 Tabulky, grafy a jejich slovní komentáře 

 Výsledky statistických testů! (nestačí vyšlo/nevyšlo!) 

 Minulý čas 

 Fakta  

 

 Hned, jakmile nějaké výsledky máte! 

 



JAK PSÁT DISKUZI? 
 Také už víte! 

 Zopakovat hlavní výsledky a okomentovat, co znamenají 

 Co moje výsledky přinášejí nového, jaký mají význam 

 Jak souvisí s výsledky jiných prací na dané téma (citace zdrojů) 

 Přítomný čas - zobecňuji 

 

 Psát po výsledcích 



JAK PSÁT ZÁVĚR? 
 V bodech shrnu svá nejdůležitější zjištění a můžu naznačit pokračování 

 Tématem bakalářské práce bylo posouzení vlivu krajinných prvků na 
biodiverzitu drobných zemních savců. Cílem práce bylo stanovit diverzitu a 
abundanci DZS v liniových krajinných prvcích v zemědělsky využívané krajině 
nivy Vltavy a porovnat ji s diverzitou a abundancí okolních zemědělských 
ploch. 
Součástí této práce je vypracování literární rešerše a odchyty drobných 
zemních savců během vegetační sezóny 2013. Výzkum probíhal ve třech 
rozdílných biotopech. Jednalo se o liniový krajinný prvek (alej), přechodovou 
zónu mezi alejí a loukou a zemědělsky využívanou louku. 
Výsledky práce lze shrnout do těchto bodů: 

• Celkem bylo na všech lokalitách odchyceno 36 jedinců drobných zemních savců. 
Jednalo  se o zástupce 3 druhů: myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), norník 
rudý (Myodes glareolus) a hraboš polní (Microtus arvalis). 
• Dominantním druhem na zkoumaném území byla myšice křovinná (Apodemus 
sylvaticus). Podařilo se odchytit celkem 30 jedinců tohoto druhu, 18 samic a 12 
samců. Někteří jedinci byli odchyceni opakovaně. 
 • Jednotlivé linie se statisticky významně lišily v abundanci odchycených DZS (Chí-
Kvadr.  66,16667; s. v. = 2; p < 0, 0001). Nejvyšší druhovou diverzitu i abundanci 
vykazovala linie vedená středem aleje, kde byl zjištěn výskyt všech tří druhů. 
V přechodové zóně byl odchycen jeden exemplář myšice křovinné (Apodemus 
sylvaticus). Na  zemědělsky využívané louce se nepodařilo odchytit žádného 
drobného savce. 



 Nastíním možnost dalšího pokračování výzkumu 
 Na lokalitě Velká podkrušnohorská výsypka proběhne v letošní sezóně na 

stejných lokalitách další odchyt drobných savců, kterého bych se měl 
zúčastnit v rámci své magisterské práce. Opět budou porovnávány 
lokality mezi sebou, ale výsledky budou porovnány také s odchyty z roku 
2004, neboť některé lokality prošly výrazným vývojem. Tato další práce 
by měla upřesnit význam použití různých typů rekultivací pro 
biodiverzitu. Také by měl ukázat vývoj společenstev drobných savců v 
čase v závislosti na sukcesi porostů. 



JAK NAPSAT ANOTACI? 
 Stručný souhrn (1/2 stránky) 

 Co, proč, jak… 

 Česky i anglicky 

 

 Klíčová slova 



CO JE JEŠTĚ V PRÁCI? 
 Úvodní strana 



 Prohlášení 

 



 Poděkování 

 



 Přílohy 



 

 





 Různé programy 

 Základy počítačové typografie 
 Nepoužívej v dokumentu více než dva druhy písma 

 Mysli na kontrast - patková a bezpatková písma 

 Nepoužívej kaligrafická a ozdobná písma 

 patková písma jsou lépe čitelná 

 VELKÁ PÍSMENA JSOU ŠPATNĚ ČITELNÁ 

 velikost písma mezi 10 a 12 

 ke zvýrazňování používej spíše kurzívu než tučné, nepoužívej 
podtržené 

 

 

JAK PRACOVAT S TEXTEM? 



 Oboustranné zarovnávání textu zhoršuje čitelnost 

 na konci řádku nedělit číslo, číslo a jeho jednotku, 
předložku od slova 

 na konci řádku nikdy nenechávat jednopísmenné 
předložky a spojky (mimo a), tvrdá mezera Ctrl Shift 
mezera 

 poslední řádek odstavce nesmí být prvním řádkem stránky 
a prvním řádkem odstavce nesmí končit stránka 

 



 V češtině se oddělují řády tisíců mezerou,             

 v angličtině desetiny tečkou 

 za tečkami v datu píšeme mezery (1. 12. 1997) 

 jednotky a % oddělujeme od čísla mezerou 

 nezačínat větu číslicí 

 za interpunkčními znaménky píšeme mezery 

 latinské názvy druhů a rodů píšeme kurzívou 

 



 Pozor na rozdíl mezi spojovníkem (modro-bílý) - a 
rozsahovou či větnou pomlčkou – (12 – 14 hodin) 

 minus píšeme pomlčkou (Alt 0150 – numerická 
klávesnice), záporné číslo bez mezery –5 

 čas zapisujeme 12.45 hodin nebo 12:45:30 

 násobky píšeme 5 (Alt 0215), ne 5x (malé „X“) 

 píšeme 35 Kč ale Kč 35,50 

 dvojtečku, středník, otazník a vykřičník neoddělujeme od 
předcházejícího slova mezerou 

 případná odlišnost typografie od standardu by měla být 
užívána jednotně v celém textu, měla by být cílevědomá, 
nikoli založená na neznalosti 



 Text formátujte až úplně na konec 
 Písmo, mezery, okraje, číslování stran… → Opatření děkana č. 

4/2014 → sledujte aktualizace! 

 Pozor na  
 starší verze souborů 
 nejnovější verze programů 
 kompatibilitu programů 
 automatické změny neznámých slov 
 kopírování částí textu 

 A zálohovat! 
 

 Jste dyslektik? 
 http://frouz.wz.cz/  
 

 Revize 
 Sledování změn 
 Komentáře  

ZF → Studium → Informace pro studující → 
Sdělení děkana; Opatření a rozhodnutí 
děkana → Opatření děkana ZF JU č. 4/2014  

http://frouz.wz.cz/
http://frouz.wz.cz/


CO PŘED ODEVZDÁNÍM? 

 Pečlivě po sobě přečíst! 
 Projít po obsahové stránce 

 Logičnost a návaznost textu, jasnost a srozumitelnost, držení se 
tématu 

 Opravit zbytečné chyby… 
 Gramatické chyby, překlepy, chybějící čáky v souvětí, chybějící mezery za 

tečkou na konci věty, chybějící slova, špatné větné konstrukce… 

 …snižují celkovou kvalitu textu a hodnocení neprospějí 
 Kontrola pravopisu ve Wordu, ale také kolega, maminka, babička, 

přítel… 

 Upravit po formální stránce 
 Zarovnání textu, velikosti písma, nadpisy, ujednotit font (používat jen 

jeden, pro text patkový, nic extravagantního) 
 Latinské a odborné názvy 

 myš domácí (Mus musculus); Mus musculus Linnaenus 1758 



A NA ZÁVĚR… 
 Zkontrolovat 

 Pravopis 

 Číslování obrázků, tabulek, grafů 

 Citace  
 

 Vytvořit teze 

 Příloha k Opatření děkana č. 4/2014  
 

 Práci odevzdat 
 Vložit včas do STAGu (PDF) 

 Vedoucímu 
 1x výtisk v kroužkové vazbě 

 2x výtisk v pevné vazbě 

 1x CD se souborem PDF 

 

Termíny a aktuální požadavky? Vaše 
zodpovědnost! 
→ sledujte aktuální Sdělení děkana! 

Domluvit se s vedoucím! 



TEZE 
 Zkrácená verze bakalářské práce předkládaná u státní 

závěrečné zkoušky → seznamuje členy komise s obsahem 
práce 

 Rozsah max. 4 strany  
 Teoretický úvod 
 Cíle práce 
 Metodika 
 Výsledky spojené s diskuzí                                                            

(důležité grafy a tabulky) 
 Závěr  

 Odevzdává se předem (v avizovaném termínu na studijním 
oddělení) 

 
 Příloha k Opatření děkana č. 4/2014! 

 

 Rešeršní práce 
 Úvod 

 Cíle 

 Kritické shrnutí základních 
poznatků z literatury a naznačení 
hlavních směrů dalšího vývoje 



PÁR OBECNÝCH RAD ZÁVĚREM 
 Sepisovat začněte včas! 

 K jednotlivým kapitolám napřed vymyslete osnovu 

 Snažte se o co největší srozumitelnost 

 Nesnažte se napsat co nejvíc najednou za cenu únavy 

 Před závěrečnou kontrolou si ponechte několik dní 
odstup 

 Slaďte kapitoly psané v různou dobu do jednotného celku 

 Kontrolujte po sobě! 

Chcete dobře psát? 
Čtěte!!! 



 Zálohovat, zálohovat, zálohovat! 
 Na pevný disk 

 Na „flešku“ 

 Na e-mail  



HODNOCENÍ PRÁCE A OBHAJOBA 



KDO PRÁCI HODNOTÍ? 
 Komise u SZZ (Státní závěrečná zkouška) 

 

 

 

 Teze 

 Výtisk práce 

 Posudky 

 Obhajoba 

 Prezentace 

 Reakce na posudky 

 Rozprava  

 

NA ZÁKLADĚ ČEHO? 



JAK VYPADÁ POSUDEK? 
 Posudek vedoucího a oponenta 

 Formuláře jsou ke stažení 

 ZF JU → Studium → studijní oddělení → Formuláře a dokumenty ke 
stažení → Posudky závěrečných prací – formuláře 

 

 Oponenta určuje školitel 

 Také mu doručí práci a odevzdá posudek 

 Může vás poprosit o spolupráci 

 

 Posudky dostanete s předstihem a připravíte si odpovědi 

 Do prezentace (nakonec, za poděkování za pozornost) 

 Ve Wordu, vytisknete, podepíšete a odevzdáte u obhajoby 

 







 



JAK PROBÍHAJÍ SZZ? 

 Sraz všech ráno 

 Nahrajete si prezentaci do NB, vyzkoušíte 

 Slavnostní zahájení, představené komise 

 Jednotlivé zkoušky dle rozpisu (1 student = cca 1 hodina) 

 Tajemník komise si vás zavolá 

 Představí vás komisi 

 Předá vám slovo – máte referát, pokračuje obhajoba… 

 Posadíte se a proběhne zkoušení z jednotlivých předmětů – pořadí určuje předseda 

 Měla by to být spíš „odborná rozprava“, otázky se většinou točí kolem vašeho 
tématu (často s ohledem na to, čemu se věnuje zkoušející) – ale nespoléhat na to!  

 Uzavřené jednání komise 

 Sdělení výsledku (prošel/neprošel), gratulace 

 Na konci hromadný nástup, sdělení známek, gratulace, slavnostní přípitek, 
popovídání… 



CO JE CÍLEM OBHAJOBY? 
 Přesvědčit komisi, že 

 jsem schopen samostatné vědecké práce 

 a jsem schopen její výsledky prezentovat písemnou i ústní 
formou 

 

 Ústní formu vidí všichni! 

 Běžte se na nějakou obhajobu předem podívat! 



JAK OBHAJOBA PROBÍHÁ? 
 Referát posluchače 

 Posudek školitele a oponenta  

 Odpovědi studenta na posudky 

 Reakce posuzovatelů na odpovědi studenta 

 Otázky z pléna, odborná diskuze 

 Uzavřené jednání komise 

 Oznámení výsledku 



JAK MÁ VYPADAT REFERÁT? 
 Referát nemusí (nesmí!) být vyčerpávající 
 Ale měl by být zajímavý 

 Něco můžu vynechat, ale upozornit, že jsem to dělal – a že referovat budu jen o 
něčem 

 Projev dobře strukturovat  
 Pozdravit, představit sebe, školitele (konzultanta), téma práce 
 Uvést do problematiky - co bylo studováno, proč, definovat cíle  
 Stručná metodika - jakou metodu jsem použil a s jakými modifikacemi, ale nezabíhat 

do podrobností (prostor pro diskuzi), obrázky 
 Výsledky – co nejzajímavějšího jsem zjistil – grafy, tabulky, obrázky 
 Závěr - znovu shrnout to nejdůležitější, zdůraznit splnění cílů, poděkovat za pomoc a 

materiál 
 Poděkovat komisi za pozornost 

 Klást důraz na vlastní výsledky, literární přehled jen natolik, aby byl 
jasný kontext práce 

 U rešeršní práce zdůraznit nová zjištění, zajímavosti, odhalení nových 
souvislostí – ne opakovat banální všeobecně známá fakta 



 Dobře si rozvrhnout čas, nepřetáhnout limit (5 – 10 minut) 

 Být schopen referát v případě potřeby zkrátit, i nedokončené by mělo dávat 
smysl 

 Nezahltit informacemi – vybrat nejdůležitější, max. 10 snímků 
(1 snímek = 1-2 min.)!   

 V referátu nereagovat na připomínky z posudků! 

 Prezentaci přinést na více fleškách (CD, poslat mailem)… 



JAK MÁ VYPADAT PREZENTACE? 
 S Power Pointem umíte… 

 http://www.slideshare.net/olinkab/ablona-prezentace-pro-
obhajobu-diplomov-prce  

 SLIDY 
 Úvodní (jméno, téma, školitel, příp. katedra, konzultant, logo) 

 Osnova 

 Úvod do problematiky (co a hlavně proč) 

 Cíle práce (hypotézy) 

 Metodika (stručně!) 

 Výsledky (nemusí být všechny! Hlavně graficky znázorněné - grafy) 

 Závěry (shrnuto v bodech) 

 Závěrečný slide (poděkování za pozornost) 

 Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta 
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JAK MÁ VYPADAT PREZENTACE? 
 Rešeršní práce 

 SLIDY  

 Úvodní (jméno, téma, školitel, příp. katedra, konzultant, 
logo) 

 Úvod do problematiky (co a hlavně proč) 

 Cíle práce 

 Hlavní výsledky rešerše 
 Všeobecně méně známé poznatky 

 Nové souvislosti 

 Rozpory v literatuře 

 Naznačit pokračování výzkumu 

 Závěry (shrnuto v bodech) 

 Závěrečný slide (poděkování za pozornost) 

 Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta 

 

 



NA CO SI DÁT POZOR? 
 Být připraven na možnost výpadku techniky! 

 Pozor na kompatibilitu, verze programů! 

 Vyzkoušet si předem přímo na konkrétním NB 

 Uložit si v různých verzích PP 

 Uložit i jako PDF pro případ nouze! 



JAKÉ JSOU DŮLEŽITÉ ZÁSADY PREZENTACE? 

 Minimalizovat text  

 Jen hesla, aby vás vedla při proslovu 

 Minimální velikost písma 18! 

 Běžný bezpatkový font (Ariel, Calibri, Tahoma), žádné 
extravagance  

 



Metodika 
 V současné době se provádí zjišťování hustot populací drobných savců jednak pomocí sklapovacích pastí, které zvířata usmrcují a jednak 

pomocí pastí živolovných (Pelikán, Zejda, 1962). Problémem u sklapovacích pastí je to, že si ve zkoumané lokalitě vychytáme většinu drobných savců 

a poté už nemůžeme získat žádná jiná data a také žádné informace o migracích mezi populacemi. Také z etického hlediska je tento způsob odchytu 

nevhodný. Výhodou je však snadná manipulace s usmrcenými jedinci a možnost odběru vzorků. Tímto způsobem je také možné získat v kratší době 

větší množství dat vhodných pro popis biodiverzity stanovišť (Pelikán, 1975). V současnosti se prosazující CMR-odchyty (capture-mark-recapture) 

savců do živolovných pastí jsou časově i finančně náročnou metodikou. Využití těchto pastí má však výhodu v opakovaném odchytu, kterým se 

získávají informace potřebné k zjištění populačních denzit a migrací (Wilson et al., 1996). Určení hustoty populací jednotlivých druhů značkovací 

metodou je považováno za nejpřesnější (Pelikán, Zejda, 1962). 

 Během let 2009 a 2010 bylo provedeno pod vedením Ing. Ondřeje Cudlína na Velké podkrušnohorské výsypce celkem šest terénních odchytů drobných 

zemních savců. V obou letech se jednalo o standardně používanou metodiku zpětných odchytů popsanou Wilsonem et al. (1996). 

 V roce 2009 proběhly tři terénní odchyty v termínech 1. - 5. 6., 10. – 14. 8. a  13. - 15. 10. po dobu tří nocí. Následující rok 2010 byly provedeny další 

tři terénní odchyty, a to v letním období 29. 6.- 2. 7., 3.- 5. 8. a na podzim 12.- 15. 10. Těchto odchytů jsem se sama aktivně zúčastnila. 

 Pro výzkum bylo vybráno celkem pět lokalit s rozdílným typem rekultivace- lesnická, zemědělská, hydrická rekultivace a řízená sukcese. Vybrané 

plochy se pro oba roky shodovaly, vyjma lokality se zemědělskou rekultivací. Během odchytů 2009 docházelo na obhospodařované louce u obce 

Lomnice k opakovanému poškozování pastí černou zvěří, proto byla tato plocha následující rok nahrazena kulturní loukou na Panském povodí.  

 Na každé lokalitě byla zvolena čtvercová plocha a na ní bylo rozmístěno 7x7 pastí ve vzdálenosti 5 m od sebe. Metoda kvadrátu je náročnější na kladení 

i kontroly, díky ní však lze obsáhnout velké území a získá se tím i větší množství informací o biodiverzitě druhů v širokém okolí (Wilson et al., 1996). 

 Jako návnada byla použita jak složka rostlinná (vločky), tak složka živočišná (konzervované rybičky). Pasti byly pravidelně kontrolovány ráno a večer a 

případně doplňovány návnadou. Chycení živočichové byli vypuštěni do igelitového sáčku a zváženi s přesností na gramy. Byl stanoven druh, stáří a 

pohlaví, poté byli jedinci označeni ušními značkami a opět vypuštěni. Po vypuštění jedince byl zvážen prázdný sáček, zaznamenáno číslo pasti a 

popsáno mikrostanoviště pasti do 0,5 m pomocí dominantních rostlinných druhů.  



Výsledky 
Druh Velká podkrušnohorská výsypka Horní slavkov (bývalý důl Stannum) Smolnická výsypka 

  

Triturus cristatus Zavadil 1997, 1999, 
2010, Zilvarová 2010 
Vzácný 

Zilvarová 2009, 2010, Závěrečná zp. 2009 
Místy hojný 

  

Triturus vulgaris Zavadil 1999, 2010, Zilvarová 2010 
Vzácný 

Zilvarová 2009, 2010, Závěrečná zp.2009 
Místy hojný 

  

Triturus alpestris Zilvarová 2010 
Velmi vzácný 
  

  
  
  

  

Bufo bufo Zavadil 1999, 2010, Zilvarová 2009, 2010 
Vzácný 

Zilvarová 2010 
Hojný 

Zilvarová 2010 
Hojný 

Bufo viridis Zavadil 1997, 2010    
 (píše o extrémních nalezištích)       

  
  

  

Bufo calamita Zavadil 1997, 1999, 2010, Zilvarová 2010 
Vzácný 

  Zavadil 2009, Zilvarová 2009, 2010 
Hojný 

Hyla arborea Zavadil 2010 
(v každé nádržce na výsypce) 
  

    

Pelobates fuscus Zavadil 1999 
Velmi vzácný 
  

    

Rana esculenta Zavadil 1999, 2010, Zilvarová 2010 
Vzácný 

Zilvarová 2009, 2010, Závěrečná zp. 2009 
Místy hojný 

  

Rana lessonae Zavadil 2010, Zilvarová 2010 
Místy hojný 

Zilvarová 2009, 2010, Závěrečná zp. 2009 
Hojný 

  

Rana temporaria Zavadil 2010 
Velmi vzácný 
  

Zilvarová 2009, 2010, Závěrečná zp. 2009 
Vzácný 

  

Natrix natrix Zilvarová 2009, 2010 
Velmi vzácný 

Zilvarová 2009,2010 
Vzácný 

  

Lacetra agilis Zavadil 1999, Zilvarová 2009 
Velmi vzácný 

Zilvarová 2009,2010, Závěrečná zp. 2009 
Vzácný 

  



 Posoudit, jak jsou naplňována opatření ke třídění 
odpadů 

 Posoudit úroveň obecného povědomí o nakládání 
s komunálním odpadem a významu jeho 
organizovaného sběru a třídění 

 Vymezit problémy a překážky v třídění odpadů   



JAKÉ JSOU DŮLEŽITÉ ZÁSADY PREZENTACE? 

 Preferovat tabulky před textem a grafy před tabulkami 

 



Výsledky 

 Na lokalitě olšina bylo odchyceno 17 jedinců A. flavicollis a 3 
jedinci M. glareolus; celkem tedy dva druhy a 20 jedinců 
drobných zemních savců. Na lokalitě bor byl odchycen pouze 
jeden jedinec A. flavicollis. Na lokalitě sukcesní les bylo 
odchyceno 10 jedinců A. flavicollis a 2 jedinci M. glareolus; 
celkem tedy dva druhy a 12 jedinců drobných zemních savců. 
Na lokalitě mokřad bylo odchyceno 11 jedinců A. flavicollis, 6 
jedinců M. agrestris a 2 jedinci S. araenus; celkem tedy tři 
druhy a 19 jedinců drobných zemních savců. Na lokalitě louka 
byl odchycen pouze jeden jedinec M. arvalis. Celkem bylo 
tedy na všech lokalitách odchyceno 5 druhů a 53 jedinců 
drobných zemních savců. 
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Výsledky 

 Na lokalitě olšina bylo odchyceno 17 jedinců A. flavicollis a 3 
jedinci M. glareolus; celkem tedy dva druhy a 20 jedinců 
drobných zemních savců 

 Na lokalitě bor byl odchycen pouze jeden jedinec A. flavicollis 

 Na lokalitě sukcesní les bylo odchyceno 10 jedinců A. flavicollis 
a 2 jedinci M. glareolus; celkem tedy dva druhy a 12 jedinců 
drobných zemních savců 

 Na lokalitě mokřad bylo odchyceno 11 jedinců A. flavicollis, 6 
jedinců M. agrestris a 2 jedinci S. araenus; celkem tedy tři 
druhy a 19 jedinců drobných zemních savců 

 Na lokalitě louka byl odchycen pouze jeden jedinec M. arvalis. 

 Celkem bylo tedy na všech lokalitách odchyceno 5 druhů a 53 
jedinců drobných zemních savců. 

 

 



Výsledky 
 Olšina    

 17 jedinců A. flavicollis  

 3 jedinci M. glareolus 

 celkem dva druhy a 20 jedinců drobných zemních savců 

 Bor   
 jeden jedinec A. flavicollis 

 Sukcesní les 
 10 jedinců A. flavicollis  

 2 jedinci M. glareolus 

 celkem dva druhy a 12 jedinců drobných zemních savců 

 Mokřad   
 11 jedinců A. flavicollis 

 6 jedinců M. agrestris  

 2 jedinci S. araenus 

 celkem tři druhy a 19 jedinců drobných zemních savců 

 Louka   
 jeden jedinec M. arvalis. 

 Celkem bylo tedy na všech lokalitách odchyceno 5 druhů a 53 jedinců DZS 

 

 



Výsledky 



Výsledky 

 53 jedinců pěti druhů  



JAKÉ JSOU DŮLEŽITÉ ZÁSADY PREZENTACE? 

 Nepřehánět to s animacemi, šablonami, barvami – méně 
je více! 



Závěr 

 Lokality s největší biodiverzitou byly ty, na 
kterých proběhla hydrická rekultivace.  

 Střední biodiverzita na lokalitách 
rekultivovaných lesnicky. 

 Nejnižší biodiverzita byla na zemědělsky 
rekultivovaných lokalitách.  

 Výsledky ukazují velkou důležitost 
mokřadních biotopů, které mají vliv na 
celkovou diverzitu krajiny. 
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Závěr 

 Lokality s největší biodiverzitou byly ty, na 
kterých proběhla hydrická rekultivace.  

 Střední biodiverzita na lokalitách 
rekultivovaných lesnicky. 
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JAKÉ JSOU DŮLEŽITÉ ZÁSADY PREZENTACE? 

 Myslet na čitelnost textu - kontrast! 



 

 
Cíle 

 

Porovnat biodiverzitu drobných zemních savců 

na čtyřech lokalitách s různým 

managementem. 

 

Popsat změny abundance a biomasy drobných 

savců v průběhu tří vegetačních sezón a jejich 

závislost na klimatických charakteristikách 

lokalit. 

 

Popsat změny a vývoj některých populačních 

charakteristik dominantních druhů drobných 

zemních savců.  

  

 

 



JAKÉ JSOU DŮLEŽITÉ ZÁSADY PREZENTACE? 

 Obrázky pro ilustraci  

 Fotky z lokalit  

 Obrázek studovaného organismu 

 V metodice fotka ze sběru/zpracování dat 

 Na závěr něco na odlehčení… 

 



Vodní plochy III. 

• Umělý mokřad Klára: 

skokani ze skupiny 

zelených skokanů Rana 

sp. 

• V okolí byl spatřen 

jedinec ropuchy 

krátkonohé (Bufo 

calamita) 



Vodní plocha 

II. 



Metodika odchytů 





 
 



Děkuji za pozornost 

 

Děkuji za pozornost 

www.nature-photogallery.eu 



Děkuji za pozornost 

Foto: O. Cudlín 



JAK MÁ VYPADAT MLUVENÉ SLOVO? 
 Nečíst! Ani prezentaci… 

 Mluvit nahlas, zřetelně, srozumitelně - nenechávat nedokončené věty, 
nepřeskakovat myšlenky 

 Používat spisovnou odbornou češtinu, vyhýbat se slangu, používat přesné 
termíny.  

 Být přesvědčivý a klidný, ale ne přehnaně suverénní a drzý 

 Měnit tempo, udržovat kontakt s posluchači – dívat se na ně, jestli sledují, 
vykládat to jim… 

 Používat 1. osobu množného čísla (skromnost), činný rod 

 Střídat delší a krátké věty – proslov není monotónní 

 Vyhýbat se příliš složitým větám (... Je dobře známo, že platí, že...) 

 Hlavní myšlenku má vždy vyjadřovat věta hlavní a nikoliv věta vedlejší 

 Nepoužívat příliš mnoho zájmen (nedorozumění), ani přídavných jmen, 
příslovcí a podmiňovacího způsobu 

 Zjistit si svá parazitická slova a dávat na ně pozor (prostě, vlastně, takže, 
jakoby, v podstatě…)  

 Při použití cizích slov znát jejich význam a správnou výslovnost 



JAK MAJÍ VYPADAT REAKCE NA POSUDKY? 

 Připravit si do prezentace, odevzdat písemně při obhajobě 

 Účelem je nenaštvat oponenta a školitele 

 Ale ukázat, že se v problematice orientuji a připomínky 
nejsou zásadní 

 Reagovat kultivovaně, skromně, poděkovat, uznat chybu, 
nevyvolávat konflikt – i kdybyste měli pravdu, nestojí za 
to oponenta ztrapnit před komisí 

 Na formální připomínky nereagovat, jen se kát, 
poděkovat, slíbit odstranění/nápravu 

 Pokud je připomínek a otázek víc, soustředit se na 2 - 3, 
které jsou zajímavé a umíte zajímavě odpovědět 

 



ZÁVĚREM K OBHAJOBĚ 
 Uvědomit si cíl obhajoby (přesvědčit) 

 Není to soudní pře (nenaštvat) 

 Mluvit zřetelně, nahlas k publiku 

 Nepřetáhnout limit! 

 Sebejisté, ale skromné a slušné vystupování 

 Nebát se! 

 Nikdo přeci neví o vaší práci víc, než vy sám… (možná školitel?) 

 

 Společenské oblečení i vystupování 



 Najdete v databázích 7 recenzovaných primárních 
zdrojů (odborné články a monografie) vztahujících 
se k vašemu tématu 
 Definujete si klíčová slova 
 Navštívíte knihovnu 
 Pomocí klíčových slov vyhledáte články, vyberete 7 

použitelných 
 Vypíšete jejich plnou citaci – správně! 
 Napíšete si poznámky (pár vět) o čem článek je a co z něj 

by pro vás mohlo být užitečné 
 
 

 Odevzdání 
 Do ??? na e-mail mslabova@zf.jcu.cz  

ÚKOL Č. 1 – pro všechny 

mailto:mslabova@zf.jcu.cz


 Vypracujete krátkou literární rešerši na vybrané téma 
 Použijete vyhledané články (můžete i jiné zdroje) 
 Obsah 

 Název 
 Autor 
 úvod - proč jsem si téma vybral, pár vět) 
 rešerše - 0,5 až 1 strana textu s použitím minimálně vyhledaných 7 

primárních zdrojů 
 Závěr - pár vět, shrnutí, syntéza, návrh, kudy by se mohl ubírat váš 

výzkum) 
 seznam použité literatury – podle pravidel 

 

 Odevzdání 
 Do ??? na e-mail mslabova@zf.jcu.cz  

 

ÚKOL Č. 2 – pro rešeršní práce 

mailto:mslabova@zf.jcu.cz


 

 Úkol 

 Vytvořte tabulku dat k vaší BP s popisem 

 Vytvořte vhodný graf z dat s popiskem 

 Ke grafu napište krátký textový komentář 
 

 Odevzdání  
 Do ??? na e-mail mslabova@zf.jcu.cz  

 

 

ÚKOL Č. 2 – pro praktické práce 

mailto:mslabova@zf.jcu.cz


ÚKOL Č. 3 – pro všechny 

 Připravit si prezentaci (PP i mluvené slovo!) dílčích 
výsledků BP na poslední konzultaci 
 Prezentace 

 Max. 8 slidů 

 Praktická bakalářka: úvodní snímek, úvod do problematiky, cíle 
práce, metodika, výsledky (1 nejdůležitější graf, okomentovat, 
rovnou i s diskuzí), závěry, poděkování za pozornost 

 Rešeršní bakalářka: úvodní snímek, úvod do problematiky, 
cíle práce, nejzajímavější zjištění rešerše (1 – 2 slidy), závěry, 
poděkování za pozornost 

 Mluvené slovo 
 Nečíst! Nacvičit si plynulý projev, dodržovat zásady které 

zazněly na semináři 

 Max. 5 minut  



 Účast na poslední konzultaci nutná! 

 



Děkuji za pozornost! 


