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S ČÍM SE V KNIHOVNĚ SETKÁVÁME

• Častý problém: studenti přijdou do knihovny s informací, že 
zdroj je zde dostupný, ale...

 Neověří si, že to tak skutečně je.

 Kniha je evidovaná jako dlouhodobá výpůjčka.

 Mylné informace o dostupnosti norem v knihovně.

 Požadují pouze nejnovější knihy, zapomínají na odborné články.



NABÍDKA INFORMAČNÍCH 
ZDROJŮ V KNIHOVNĚ

katalog.k.utb.cz portal.k.utb.cz digilib.k.utb.cz

KATALOG KNIHOVNY ZÁVĚREČNÉ PRÁCE UTBPORTÁL INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

https://katalog.k.utb.cz/
http://portal.k.utb.cz/
http://katalog.k.utb.cz/


E-KNIHY, KE KTERÝM MÁ UTB PŘÍSTUP

• eknihy.k.utb.cz: všechny elektronické knihy zakoupené 
knihovnou dostupné na jednom místě v jednotném portálu

http://eknihy.k.utb.cz/


E-ČASOPISY, KE KTERÝM MÁ UTB PŘÍSTUP

• ecasopisy.k.utb.cz: všechny elektronické časopisy zakoupené 
knihovnou dostupné na jednom místě v jednotném portálu

http://ecasopisy.k.utb.cz/


SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PRO UTB
• ezdroje.k.utb.cz: nabízí na jednom místě informace o všech 

elektronických informačních zdrojích, které jsou dostupné 
na UTB

• Vyhledávání, filtrování (zdroje pro konkrétní fakultu nebo obor, 
zkušební přístupy), jednoduchý přechod na seznamy e-knihy 
a e-časopisů, které máme v daném zdroji dostupné, vzdálený přístup 
bez toho, aby bylo nutné si dopředu něco hlídat nebo nastavovat.

https://ezdroje.k.utb.cz/


SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PRO UTB



DOPORUČENÁ LITERATURA

• Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby se konkrétní kniha 
objevila ve fondu knihovny, je uvést ji jako doporučenou literaturu 
do STAGu do karty předmětu (provázání s katalogem)

• Ne vždy je bohužel možné knihu sehnat (není již v prodeji, jedná se
o starší knihu atd.)



NÁVRH NA ZAKOUPENÍ KNIHY

• Pokud je kniha doporučená k předmětu, 
ale není zadána do STAGu a v knihovně se 
nenachází, je možné využít formulář 
s návrhem na zakoupení knihy 
(dostupný přes katalog nebo web knihovny)

• Uvést, že se jedná o doporučenou
literaturu k předmětu!

• Informace na 
https://knihovna.utb.cz/najdete-u-nas/
knihovni-fond/navrh-na-zakoupeni-knihy/

https://knihovna.utb.cz/najdete-u-nas/knihovni-fond/navrh-na-zakoupeni-knihy/


DLOUHODOBÉ VÝPŮJČKY

• Může se stát, že kniha je v katalogu, 
ale je evidovaná jako 
dlouhodobá výpůjčka

• Směrnice rektora 10/2015

• Problémy: zpřístupnění trvá dlouho,
neví se, kde kniha je (má ji doktorand, 
někdo si ji půjčil), student ji potřebuje
co nejdříve atd.



PŘÍSTUP K NORMÁM V KNIHOVNĚ

• Ve studovně ve 3. patře specializovaný počítač na přístup 
k normám

• Normy ČSN (ČSN EN, ČSN ISO, ale ne ISO, DIN nebo HACCP)
• normy ČSN jsou dostupné také vzdáleně přes službu ČSN online, viz 

https://knihovna.utb.cz/sluzby/nastroje/csn/

• ASPI (právní předpisy vydané na území ČR, předpisy EU a Evropského 
společenství, judikatura)

https://knihovna.utb.cz/sluzby/nastroje/csn/


SLUŽBA MVS

• Meziknihovní výpůjční služba

• Lze využít nejen na knihy, ale také na články z časopisů, sborníky 
a příspěvky v nich, lze žádat i dokumenty ze zahraničí

• Je třeba ale počítat s tím, že v „diplomkovém období“ může dodání 
dokumentů trvat delší dobu

• Informace na https://knihovna.utb.cz/sluzby/vypujcni-sluzby/mvs/

https://knihovna.utb.cz/sluzby/vypujcni-sluzby/mvs/


REŠERŠNÍ SLUŽBA

• Rešerše je soupis literatury (knih, článků, elektronických zdrojů atd.) 
k vybranému tématu, která je tvořena:

 z katalogu Knihovny UTB, souborného katalogu ČR, katalogů specializovaných 
knihoven (pedagogická, lékařská) – nutno ověřit dostupnost publikace, objednání 
publikace přes MVS,

 z elektronických zdrojů (databází) dostupných přes knihovnu – možnost získat plný text,

 kvalifikačními pracemi (bakalářské a diplomové) z portálu theses.cz. 

• Záznamy mají podobu bibliografických záznamů podle citační normy 
ČSN ISO 690

http://theses.cz/


CO JE POTŘEBA O REŠERŠÍCH VĚDĚT?

• Kvalitní rešerše zdrojů by měla být realizovaná před zadáním 
závěrečné práce do STAGu

 Nejrelevantnější výsledky lze použít jako základní literaturu pro práci

 Problémy: studenti dělají rešerši na poslední chvíli a základní literatura pak 
neodpovídá jejich tématu / neobsahuje dokumenty využité v práci

 Knihovna nemůže garantovat bezprostřední dostupnost 
dokumentů z různých databází nebo jiných knihoven



JAK SI REŠERŠI OBJEDNAT?

• Objednávkový formulář je na
webových stránkách knihovny 
https://knihovna.utb.cz/sluzby/
dalsi-sluzby/resersni-sluzba/,
vyhotovení rešerše běžně do 21 dnů

• Je důležité opravdu specifikovat
téma práce

• Dotazy je možné posílat 
na e-mail reserse@k.utb.cz

https://knihovna.utb.cz/sluzby/dalsi-sluzby/resersni-sluzba/
mailto:reserse@k.utb.cz


REŠERŠE VERSUS SOUPIS 
POUŽITÉ LITERATURY
• Rešerše je pouze soubor bibliografických záznamů, které odpovídají 

zadanému tématu (na základě prohledávání názvu, klíčových slov, abstraktu, 
fulltextu atd.)

• Soupis použité literatury by měl obsahovat bibliografické záznamy opravdu 
použité literatury v konkrétní práci

• Problém: někteří vyučující po studentech požadují „rešerši“ s různými anotacemi 
nebo výpisky z vyhledaných dokumentů (tj. jakýsi seznam vybrané a komentované 
literatury) – studenti jsou pak z výsledků rešerše od knihovny zklamáni



NÁZEV
ABSTRAKT

KLÍČOVÁ SLOVA



PROČ JE DŮLEŽITÉ SE NA NÁZEV, 
ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA ZAMĚŘIT?
• Název, abstrakt a klíčová slova jsou důležitým prvkem každého 

odborného textu

 Název je obvykle to první, co potenciální čtenář uvidí

 Abstrakt umožní čtenáři udělat si představu o obsahu práce

 Klíčová slova vystihují obsahovou podstatu textu, pomáhají se rychle 
orientovat a identifikovat téma, slouží při vyhledávání relevantních dokumentů

• Napomáhají čtenářům, ale také vyhledávacím nástrojům



VYHLEDÁVACÍ
DOTAZ

SEZNAM NÁZVŮ
PRACÍ ABSTRAKT

• VYTVOŘEN POMOCÍ KLÍČOVÝCH
SLOV, KTERÁ ODPOVÍDAJÍ 
POTŘEBÁM UŽIVATELE

• PRÁCE, KTERÉ MOHOU NABÍZET
ŘEŠENÍ PROBLÉMU

• DOBŘE SESTAVENÝ NÁZEV
POMŮŽE VYTIPOVAT TAKOVÉ
TEXTY, O KTERÉ BY SE
UŽIVATEL MOHL ZAJÍMAT

1 2 3

• ABSTRAKT VYTIPOVANÝCH
TEXTŮ POMŮŽE UŽIVATELI
ROZHODNOUT SE, ZDA 
PRÁCI OPRAVDU ČÍST, ZDA
ODPOVÍDÁ JEHO POTŘEBÁM



VIZITKA STUDENTA, VEDOUCÍHO 
I INSTITUCE V RŮZNÝCH SYSTÉMECH



ABSTRAKT + KLÍČOVÁ SLOVA => 
CO ŘÍKÁ SMĚRNICE SR/33/2019
• Abstrakt obsahuje krátkou, přesnou, konkrétní a výstižnou charakteristiku 

obsahu práce. Má umožnit zapamatovat si a identifikovat klíčové údaje a 
fakta o práci. Měl by podat jasnou informaci o cílech, obsahu, použitých 
metodách, výsledcích a významu závěrečné práce. Rozsah abstraktu by měl 
být 5 až 10 řádků.

• Klíčová slova mají vystihnout to nejdůležitější z textu a odpovídat 
teoretické i praktické části práce. Zpravidla se jedná o jednoslovné či 
víceslovné výrazy a ustálená slovní spojení, jména osob, názvy organizací, 
pojmenování předmětů atd. Klíčová slova se oddělují čárkou a začínají 
malým písmenem (pokud se nejedná o vlastní název). Práce by měla 
obsahovat 3 až 8 klíčových slov. Nástroj a nápověda pro tvorbu klíčových 
slov je na webové adrese https://keywords.k.utb.cz. 

https://keywords.k.utb.cz/


NÁZEV – ČASTÝ PROBLÉM

• Závěrečné práce mají příliš obecné názvy, které ale ve výsledku 
neodpovídají obsahu a neříkají nic o záměru nebo cíli práce

 Součinitel prostupu tepla panelem 



NÁZEV – JAK TO DĚLAT LÉPE

• Název by měl být výstižný, informativní a také stručný

• Měl by objasňovat obsah dokumentu a vystihovat cíl práce

 Energetické posouzení panelového domu pomocí měření prostupu 
tepla



NÁZEV A JAZYK DOKUMENTU

• Název práce by měl vždy odpovídat jazyku dokumentu

• Název       hlavní téma

• Hlavní téma = zadává vedoucí při vypisování/zadávání témat 
(nejčastěji CZ)

• Název práce = název samotné práce podle studenta, odpovídá jazyku 
práce (např. CZ nebo SK)



ABSTRAKT – ČASTÝ PROBLÉM

• Abstrakty v závěrečných pracích jsou často příliš obecné, 
nekonkrétní, opakují název, suplují úvod k práci nebo kopírují 
její závěr

• Napsán dříve, než je hotová práce

• Napsán v budoucím čase místo času přítomného (popř. minulého)



ABSTRAKT – JAK TO DĚLAT LÉPE

• Chápat abstrakt jako krátkou, přesnou, konkrétní a výstižnou 
charakteristiku obsahu práce

• I bez studia celého dokumentu má být jasno, o čem práce je
(uvést konkrétní věci, ne obecné)

• Má umožnit zapamatovat si a identifikovat klíčové údaje a fakta 
práce



CO BY MĚL ABSTRAKT OBSAHOVAT?

• Téma a cíl – co autor sledoval a proč?
 Jaký se řeší problém? Jaké je téma? Jaký je cíl textu?

• Metody – s čím autor pracoval a jak?
 Jak je problém vyřešen? Pomocí čeho je naplněn cíl?

• Závěr – co z toho vyplývá, jaké jsou výsledky?
 Nejdůležitější zjištění, přínos práce

OTÁZKY



TÉMA A CÍL METODY ZÁVĚR

Tato práce řeší…

Cílem této práce je…

• POPIS TECHNIK, POSTUPŮ,
ZKOUMANÝCH SOUBORŮ

• POPIS POUŽITÝCH METOD

• DŮLEŽITÁ JE PŘESNOST
A KONKRÉTNOST

• VYJÁDŘIT HLAVNÍ IDEU
PRÁCE

• UVÉST TÉMA, KTERÉMU
SE PRÁCE VĚNUJE

V řešení bylo použito metody té, 
postupu toho a analýzy oné.

Data jsem zpracovával pomocí 
těchto a těchto nástrojů a provedl 
vyhodnocení takové.

V práci je vytvořen systém, který…

Vytvořené řešení poskytuje ty a ty 
možnosti.

Provedeným výzkumem bylo zjištěno, 
že…

Hlavním zjištěním je…

Hlavním výsledkem je…

Na základě zjištěných údajů je možné…

Výsledky této práce umožňují…

ODPOVĚDI



Product placement v českém filmu

Bakalářská práce se věnuje filmovému product placementu
v České republice. 

Popisuje základní pojmy vztahující se k product
placemnetu a jeho využívání v některých českých filmech. 

Na základě provedeného průzkumu bude analyzováno 
využívání tohoto nástroje po přijetí zákonné novely. 

Bakalářská práce dále popisuje potenciál růstu PP, jeho vliv 
na diváka a možnosti vyžití tohoto nového nástroje.
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OPIS NÁZVU

OPIS NÁZVU
ZÁKLADNÍ POJMY?

BUDOUCÍ ČAS
JAKÝ PRŮZKUM?
JAKÁ NOVELA?

OBECNÉ, NIKOLIV 
KONKRÉTNÍ, TO
PLATÍ PRO CELÝ
ABSTRAKT



Analýza podnikové kultury ve firmě S.O.K. stavební, s.r.o.

Podniková kultura je pojem, který začíná být v posledních 
letech velmi aktuální i v České republice. Představuje normy, 
hodnoty a postoje, které jsou sdíleny všemi zaměstnanci firmy 
a pro každý podnik je kultura něčím zcela jedinečným. Kultura 
firmy hraje klíčovou roli při uskutečňování poslání a strategie 
společnosti. Zahraniční společnosti, které pronikají na český 
trh, již mají vytvořenou silnou podnikovou kulturu, avšak 
hodně českých společností pokládá věnování se této 
problematice za ztrátu času a peněz. Ráda bych touto 
bakalářskou prací ukázala, že problému podnikové kultury se 
české firmy nemusejí bát a že podniková kultura má své místo 
také v českých společnostech.



PŘESNÝ A JASNÝ
NÁZEV

ABSTRAKT, KTERÝ
V PODSTATĚ
NAHRAZUJE
ÚVOD ZÁVĚREČNÉ
PRÁCE



Analýza podnikové kultury ve firmě S.O.K. stavební, s.r.o.

(jak to udělat lépe)

V závěrečné práci jsou představeny pojmy kultura a podniková kultura, její 
podoby a typologie. 

Praktická část práce zkoumá názory na podnikovou kulturu u zaměstnanců 
konkrétní společnosti. Byla využita dotazníková metoda, která byla 
připravena ve verzi pro dělníky a THP pracovníky. 

Z vyhodnocených dotazníků vyplývá několik zjištění o spokojenosti se 
zaměstnáním, pracovní motivaci, informovanosti o změnách, bezpečnosti 
práce, mezilidských vztazích a podnikové identitě. 

Na základě výsledků průzkumu lze vyvodit konkrétní doporučení v podobě 
podnikového časopisu pro lepší informovanost zaměstnanců a outdoorový
trénink na posílení týmů.
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VYPSAT KONKRÉTNÍ
TERMINOLOGII

UVÉST POUŽITÉ
TECHNIKY A METODY

ZMÍNIT ZJIŠTĚNÍ 
(POKUD TO JE MOŽNÉ,
ROZEPSAT JE)

JAKÝ JE PŘÍNOS 
PRÁCE?

3



KLÍČOVÁ SLOVA – ČASTÝ PROBLÉM

• Klíčová slova neodpovídají obsahu práce, vycházejí pouze z názvu, 
nejsou uvedena v 1. pádě

• Jsou tvořena slovy nebo slovními výrazy, která se za klíčová slova 
nepovažují (stop slova, příslovce atd.)

• Využívaní anglických výrazů, i když to není nutné (mají zaužívané 
české ekvivalenty)



KLÍČOVÁ SLOVA – JAK TO DĚLAT LÉPE

• Klíčová slova mají:
 vystihnout to nejdůležitější z textu, nevycházet pouze z nadpisu
 odpovídat teoretické i praktické části
 být napsána v jazyce práce + anglický ekvivalent

• Klíčovými slovy jsou:
 podstatná jména (např. sociologie, management, knihovna, informatika)
 ustálená slovní spojení (podstatné + přídavné jméno, např. užité umění)
 konkrétní osoby, místa, události (např. Česká republika, Kleopatra, římská říše)



KLÍČOVÁ SLOVA – JAK TO DĚLAT LÉPE

• Vliv konzumace červeného vína na kardiovaskulární onemocnění

• červené víno

• kardiovaskulární onemocnění

• civilizační onemocnění

• prevence onemocnění

• antioxidanty

tato klíčová slova vychází z obsahu práce, 
takže se zaměřit při jejich tvorbě jak na 
název, tak také na samotný obsah práce



NA CO SI DÁVAT POZOR PŘI TVORBĚ 
KLÍČOVÝCH SLOV
• Klíčovými slovy nejsou:

 stop slova (zájmena, předložky, spojky)

 příliš obecná slova bez dalšího významu (např. analýza, principy, problémy)

 nespisovné výrazy

 celé věty a mnohoslovné výrazy

 zkratky bez kontextu (např. a.s., o.p.s.)

 samostatné číslovky (např. 16 (16 let))



NA CO SI DÁVAT POZOR PŘI TVORBĚ 
KLÍČOVÝCH SLOV
• Klíčová slova mimo názvy začínají malým písmenem 

(včetně anglických termínů)

• Nepoužívat uvozovky, zkratky je možné používat u zaužívaných termínů 
(ADHD, ČEDOK, ČEZ, DPH, ČSAD, MŠMT)

• Respektovat pravopis daného jazyka, dodržovat přirozený slovosled, 
neuvádět anglické členy (a / an / the)



KDYŽ SI STUDENT NEVÍ S KLÍČOVÝMI 
SLOVY RADY…

psh.techlib.cz

• oborové slovníky z daného vědního oboru
nebo odvětví

• pedagogický slovník
• tezaurus Eurovoc (právo a legislativa)
• mediální slovník
• biomedicínská hesla (Medvik)



CITACE
A

CITOVÁNÍ



S ČÍM SE V KNIHOVNĚ SETKÁVÁME

• Studenti neumí vytvářet citace a rozlišovat typy dokumentů pro 
vytvoření citace (kniha, elektronický zdroj, článek)

• Pletou si metody citování (odkazování), neví, podle jaké normy 
citovat, resp. netuší, že existuje více druhů norem a jakým způsobem 
citovat v textu

• Neumí pracovat s citačním manažerem



CITACE A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

• Citace v závěrečných pracích se řídí směrnicí rektora 33/2019 
a přiloženým manuálem

• Směrnice a manuál udávají jako doporučenou citační normu pro 
závěrečné práce normu ČSN ISO 690, pokud to ale umožňuje vnitřní 
norma součásti (a vedoucí i studenti součásti jsou řádně proškoleni), 
je možné využít další normy a citační styly



OBECNÉ ZÁSADY PRO TVORBU CITACÍ

• Údaje vždy přebírat z citovaného dokumentu (citace tvoříme tzv. 
s knihou v ruce)

• Citace by měla být vždy co nejpřesnější

• Citujeme z důvěryhodných zdrojů (pracovat s relevantními zdroji a 
hledat odborníky na dané téma, Wikipedie není považována za 
důvěryhodný a ověřený zdroj)



OBECNÉ ZÁSADY PRO TVORBU CITACÍ

• Nevynechávat povinné údaje (pokud jsou dohledatelné)

• Dodržovat jednotný styl zápisu citací

• Citace musí jednoznačně identifikovat citovaný zdroj

• V případě přímé citace u cizojazyčné literatury dáváme originální text do 
poznámky pod čarou



TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

• Odkaz na citaci = odkaz v textu na soupis konkrétní citaci v soupisu 
seznamu použité literatury

• (Bibliografická) citace = záznam v soupisu použité literatury, který 
obsahuje údaje potřebné pro vyhledání původního zdroje (autor, název, 
nakladatelské údaje, rok vydání atd.)

• Seznam literatury = seznam bibliografických citací dokumentů použitých 
v závěrečné práci, řazení citací se odvíjí od zvoleného citačního stylu



TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

• Přímá citace (citát) = doslovně převzatá myšlenka jiného autora, 
kterou je nutné odlišit od vlastního textu (kurzívou, uvozovkami), 
obvykle se používá pro definice, neměla by být příliš dlouhá, hned za 
ní je umístěn odkaz na citaci

• Nepřímá citace (parafráze) = vyjádření cizí myšlenky vlastními slovy, 
volně přeformulovaná myšlenka jiného autora, neodlišuje se od 
samotného textu, délka parafráze není omezena, ale čtenář musí 
poznat, kde parafráze začíná a kde končí, nesmí chybět odkaz na 
citaci v soupisu použité literatury



Na intrapersonální úrovni se 
komunikační výzkum soustřeďuje 
na zpracování informace (McQuail, 
2002, s. 29). 
Například Šuleř (2009, s. 9-12) tvrdí, 
že „komunikaci lze charakterizovat 
jako proces sdílení 7 určitých 
informací“.

McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové 
komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. 
ISBN 80-7178-714-0.

ŠULEŘ, Ondřich, 2009. Interní komunikace ve 
firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1250-0.

Nepřímá citace (parafráze)

Přímá citace (citát)

Odkazy na citace

Bibliografická citace



KDY SE CITOVAT NEMUSÍ

• Obecně známé informace

• „Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“

• Vlastní myšlenky

• Pokud jsme již ale tyto myšlenky někde zveřejnili, je nutné na to myslet a 
citovat (tzv. autocitace)



METODY CITOVÁNÍ (ODKAZOVÁNÍ) 
V TEXTU
• Harvardský systém (forma jméno–datum)

• studenti z FHS, FAME, FMK

• Forma číselného odkazu
• studenti z FLKŘ, FT

• Forma průběžných poznámek



METODY CITOVÁNÍ (ODKAZOVÁNÍ) 
V TEXTU
• Harvardský systém (forma jméno–datum)

• abecedně tvořený seznam použité literatury, pokud je použito více děl od jednoho autora, řadíme je 
chronologicky (pokud se jedná o stejný rok vydání, přidáváme písmenko malé abecedy)

• Forma číselného odkazu
• každé citaci přiřadíme číslo, které slouží jako odkaz v textu, čísla uvádíme v [hranatých] nebo 

(kulatých) závorkách, citace v seznamu literatury řadíme podle čísla tak, jak jsme je použili v textu

• Forma průběžných poznámek
• odkaz na citaci je umístěn v poznámce pod čarou, kdy se k příslušnému číslu zapíše zkrácená citace 

(musí být jasná provázanost odkazu a citace v soupisu použité literatury), jedna poznámka může 
obsahovat odkazy na více zdrojů



NENÍ HARVARD JAKO HARVARD

• Je potřeba rozlišovat harvardskou metodu citování v ČSN ISO 690 a 
harvardský citační styl (princip je shodný, ale pole jsou v ČSN upravená)

• Harvard styl – jedna z celosvětových citačních norem
 Harvard styl

 APA

 MLA

 Chicago



ZADÁVÁNÍ SEZNAMU LITERATURY 
DO STAGU PŘI VÝBĚRU BP/DP
• Citace by měla být ve standardní podobě (tj. v práci může být 

využita harvardská forma, ale v zadání práce musí být citace ve 
standardní podobě)

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: 
Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.

JANOUCH, Viktor, 2010. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. 
Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2795-7.



PRÁCE S CITAČNÍM MANAŽEREM 
CITACE.COM
• Citační manažer Citace.com umožňuje kontrolu i tvorbu citací podle normy 

ČSN ISO 690 (+ dalších stylů)

• Umožňuje ukládání citací, tvorbu seznamů literatury, volbu citačních norem 
(stylů), přidávání poznámek

• Možnost automatizovaně přebírat údaje z katalogů nebo databází nebo je vkládat 
ručně

• Přístup do rozšířené verze přes univerzitní účet na citacepro.com

http://citacepro.com/


VOLBA
CITAČNÍHO
STYLU

CITACE
DOKUMENTU

CITAČNÍ STYL ČSN ISO 690

HARVARDSKÁ METODA =
ČSN ISO 690 — autor, datum (UTB)

MOŽNOST PŘIPOJIT POZNÁMKY, 
ANOTACI, KLÍČOVÁ SLOVA



AUTOMATICKY GENEROVANÉ CITACE, 
PŘEBÍRÁNÍ CITACÍ Z JINÝCH ZDROJŮ
• Vždy je potřeba citace zkontrolovat – mohou být v jiné citační 

normě, mohou obsahovat špatné, nepřesné nebo zbytečné údaje

• Hlavní zásada – citujeme s knihou (zdrojem) v ruce

ÚDAJE O ROZSAHU



STRUKTURA BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

• POVINNÉ ÚDAJE (musí být vždy uvedeny, pokud jsou dohledatelné)
• Tvůrce (autor)
• Název
• Typ nosiče (povinný u jiných než tištěných dokumentů, nejčastěji “[online]”)
• Vydání (pokud je jiné než první, jedná se o povinný údaj)
• Nakladatelské údaje (místo vydání, vydavatel, datum vydání)
• Datum citování (povinné u online zdrojů, datu citování by mělo předcházet “cit.” —

citováno)
• Standardní identifikátor (ISBN, ISSN, DOI)
• Údaje o dostupnosti (nejčastěji URL)



STRUKTURA BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

• NEPOVINNÉ ÚDAJE (zpřesňují citovaný zdroj k lepší nalezitelnosti)
• Další tvůrce (ilustrátor, překladatel)

• Podnázev (povinný pouze pokud poskytuje zásadní informace k obsahu citovaného 
dokumentu)

• První vydání

• Počet stran

• Název a číslo edice (povinný pouze pokud je citovaný dokument obvykle 
identifikován jako součást edice)

• Poznámky



PŘÍKLAD CITACE: KNIHA

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ, 2014. Naučte (se) citovat. 
Blansko: Citace.com. ISBN 9788026060741.

Odkaz v textu: (Krčál a Teplíková, 2014)

ČSN ISO 690 — autor, datum



PŘÍKLAD CITACE: ČLÁNEK

DURPEKOVA, Silvie et al., 2021. Biopolymer Hydrogel Based on 
Acid Whey and Cellulose Derivatives for Enhancement Water
Retention Capacity of Soil and Slow Release of Fertilizers. 
Polymers [online]. 13(19) [cit. 2021-10-10]. ISSN 2073-4360. 
Dostupné z: doi:10.3390/polym13193274

Odkaz v textu: (Durpekova et al., 2021)

ČSN ISO 690 — autor, datum



PŘÍKLAD CITACE: WEBOVÁ STRÁNKA

Citace a citování, 2021. Knihovna, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
[online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné z: 
https://knihovna.utb.cz/sluzby/kurzy-konzultace-vyuka/citace-a-
citovani/

Odkaz v textu: (Citace a citování, 2021)

ČSN ISO 690 — autor, datum

https://knihovna.utb.cz/sluzby/kurzy-konzultace-vyuka/citace-a-citovani/


PŘÍKLAD CITACE: PŘÍSPĚVEK NA WEBU

Harvardský systém jak si poradit s tímto způsobem odkazování v 
rámci citační normy ISO 690, 2021. In:  Knihovna — Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné z: 
http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf

Odkaz v textu: (Harvadský systém jak si poradit s tímto způsobem 
odkazování v rámci citační normy ISO 690, 2021)

ČSN ISO 690 — autor, datum

http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf


PŘÍKLAD CITACE: LEGISLATIVNÍ 
DOKUMENT
ČESKO, 2000. Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

Odkaz v textu: (Česko, 2000)

ČSN ISO 690 — autor, datum

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121


PŘÍKLAD CITACE: KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

KOUTNÝ, Lukáš, 2020. Portfolio FMK jako digitální platforma pro 
zlepšení komunikace mezi studenty designových oborů. Zlín: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Diplomová práce. Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací. 
Vedoucí práce Šviráková, Eva. Dostupné také z: 
http://hdl.handle.net/10563/49227. 

Odkaz v textu: (Koutný, 2020)

ČSN ISO 690 — autor, datum

http://hdl.handle.net/10563/49227


KDYŽ SI STUDENT NEVÍ 
S CITACEMI RADY…



PORTÁL IVA – IVA.K.UTB.CZ



PLAGIÁTORSTVÍ

• Neodcitovaní převzatých myšlenek (či jiného autorského díla)

• Neoznačení doslovných myšlenek, přímé citace, jiného autora v textu

• Klonování nebo pouze drobné úpravy v textu

• Necitovaní v textu, uveden pouze seznam literatury

• Nedbalé a neúplné citovaní

• Vylepšení seznamu literatury (např. uvádění zdrojů, které nebyly použity)

• Jeden zdroj v celé práci



ODEVZDÁNÍ PRÁCE
A

PLAGIÁTORSTVÍ



Směrnice rektora 33/2019

SMĚRNICE REKTORA



Weby jednotlivých 
fakult a součástí

=> záložka STUDENT

ŠABLONY



• Často upřesňují rektorátní směrnici, mohou to být směrnice děkana 
nebo jednotlivé metodické pokyny na různých ústav

• Stanovují např.:

• minimální rozsah práce
• minimální počet použitých zdrojů (tuzemské/cizojazyčné) = pozor: slovenština není 

brána jako cizí jazyk
• konkrétní citační normu

SMĚRNICE NA JEDNOTLIVÝCH 
FAKULTÁCH



FAI
SD/10/2020



FAME
SD/14/2020



FLKŘ
SD/03/2020



FHS
SD/08/2020



FT
SD/09/2020



ZADÁNÍ + PROHLÁŠENÍ

• Tištěná verze závěrečné práce = obsahuje podpisy

• Elektronická verze (Stag + CD) = bez podpisů (s výjimkou FHS)



ODEVZDÁNÍ PRÁCE VE STAGU

• POZOR! = název, abstrakt a klíčová slova v práci by měla být 
shodná s tím, co se následně zadává do STAGu



NÁZEV PRÁCE MÁ BÝT
V JAZYCE DOKUMENTU

ANOTACE JE SHODNÁ
S ABSTRAKTEM
UVEDENÝM V PRÁCI

KLÍČOVÁ SLOVA JSOU
SHODNÁ SE SLOVY
UVEDENÝMI V PRÁCI



DÁVAT POZOR NA NÁZEV PRÁCE

PRÁCE VE SLOVENŠTINĚ,
NÁZEV V ČEŠTINĚ

PRÁCE I NÁZEV
VE SLOVENŠTINĚ







ODEVZDÁNÍ PRÁCE A PŘÍLOH

• Práce musí být ve formátu PDF/A

 návod pro převod do PDF/A ve Wordu
a Libre Office najdete ve STAGu
i na webových stránkách knihovny 
(Manuály a návody)
 standard PDF/A-1b (Libre Office)
 LaTeX převádí do PDF/A automaticky



ODEVZDÁNÍ PRÁCE A PŘÍLOH

• Přílohy větší než 1 GB nahrát přes filesender.cesnet.cz
a poslat na e-mail prilohy@utb.cz

https://filesender.cesnet.cz/
mailto:prilohy@utb.cz


KONTROLA PLAGIÁTŮ

• Řešena automaticky po nahrání práce studentem do STAGu

• Kontrolována v systému Theses.cz

• Výsledek je dostupný vedoucímu práce, který by měl posoudit podobnost 
práce s ostatními

• Možnost kontroly před odevzdáním 



MOŽNOST KONTROLY PRÁCE PŘED 
JEJÍM ODEVZDÁNÍM



ODEVZDEJ.CZ + THESES.CZ

• Stejná báze pro vyhledávání podobností

• Stejný algoritmus pro vyhledávání podobností

• Oba systémy lze využívat v rámci licencované instituce



ODEVZDEJ.CZ

• Jednorázová kontrola dokumentů
na podobnosti

• Nově možnost přihlásit se svým
univerzitním účtem

• Podrobné výsledky a vyznačení
podobností bez poplatku



ODEVZDEJ.CZ

• Na zadaný e-mail přijde seznam 
podobných dokumentů 
s procentem podobnosti

• Nahrané dokumenty jsou smazány
po 5 dnech

• Dokumenty nezůstávají v korpusu
pro vyhledávání



ODEVZDEJ.CZ PRO PEDAGOGY

• Možnost založit „odevzdárny“
a nahrát do nich práce ke 
kontrole

• Automatická kontrola vložených
souborů

• Soubory se automaticky nemažou,
zůstávají v systému



ODEVZDEJ.CZ PRO PEDAGOGY 
PŘES SYSTÉM STAG
• V rámci předmětů a semestrálních

prací možnost automatické kontroly
vložených souborů

• Pedagogové předají klíč k „odevzdávárně“
ve Stagu, studenti pak pomocí klíče
mohou odevzdávat seminární práci

• Informace o podobnosti jsou 
dostupné pedagogovi ke kontrole



THESES.CZ

• Automatizovaná kontrola na podobnosti kvalifikačních prací

• Po odevzdání závěrečné práce do systému Stag je automaticky odeslána 
do Theses.cz ke kontrole

• Výsledek kontroly dostupný vedoucímu práce

• Dokumenty zůstávají v korpusu pro vyhledávání

• Pro přidání osoby do autentizované části kontaktujte budinsky@utb.cz (při 
existenci licencovaného přístupu do Odevzdej.cz nicméně nejsou potřeba)

mailto:budinsky@utb.cz


SYSTÉM TURNITIN

• Antiplagiátorská kontrola textu

• Možnost využívat nativní aplikaci nebo
jako plugin v rámci kurzu 
v prostředí Moodle

• Podrobné výsledky a vyznačení
podobností, pokročilá možnost 
práce s dokumentem

• Návody a informace na https://knihovna.utb.cz/turnitin

https://knihovna.utb.cz/turnitin


SYSTÉM TURNITIN JAKO APLIKACE

• Nabízí rozšířené možnosti kontroly textů (výběr databází, vůči kterým 
bude dokument porovnáván), možnost nahrávání více souborů

• Vhodné pro akademické pracovníky, doktorandy



SYSTÉM TURNITIN V MOODLE

• Rychlá kontrola odevzdaného 
textu

• Možnost nahrávání pouze 
jednoho souboru (každý další 
soubor přepisuje ten původní)

• Vhodné pro studenty



STAG – KONTROLA PLAGIÁTORSTVÍ 
ODEVZDANÉ PRÁCE
• Vedoucímu se zobrazí výsledek kontroly plagiátorství ze systému 

Theses.cz

• Podle směrnice rektora 33/2019 vedoucí posoudí závěrečné práce jako:

 Posouzen – není plagiát
 Posouzen – je plagiát
 „Obecně lze za podezřelou na nepůvodnost (plagiát) považovat práci, pro kterou 

systém Theses.cz vykazuje více než 10% shodu.“

• V posudku vedoucího práce je informace o výsledku hodnocení



VÝSLEDKY
PODLE
THESES

POSOUZENÍ
PODOBNOSTI

MÍRA
PODOBNÝCH
DOKUMENTŮ



ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRACÍ

• Digitální knihovna kvalifikačních prací
digilib.k.utb.cz

• Všechny práce povinně zveřejněné,
lze zažádat o výjimku

 Dostupnost pouze z vnitřní sítě UTB

http://digilib.k.utb.cz/


DĚKUJEME VÁM 
ZA POZORNOST

e-mail: informacnivychova@k.utb.cz
web: iva.k.utb.cz | knihovna.utb.cz

mailto:informacnivychova@k.utb.cz
https://iva.k.utb.cz/
https://knihovna.utb.cz/
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