
KLÍČOVÁ SLOVA K DP – KNIHOVNA UTB 
Studijní pomůcka pro informační výchovu 

KLÍČOVÁ SLOVA MAJÍ: 
 

- postihnout to nejdůležitější z textu  

- odpovídat skutečnému obsahu práce 

- odpovídat teoretické i praktické části  

- jsou součást abstraktu nebo anotace  

Neměla by se zde opakovat slova použitá již v názvu 

práce 

Pomocí klíčových slov a názvu práce je Vaše práce 

vyhledávána; pokud používáte stále stejné výrazy, 

šance na vyhledání práce se snižuje 

Hesla, sousloví, fráze, které výstižně charakterizují 

obsah práce.  

Hesla nejlépe uspořádejte hierarchicky  

(příp. abecedně) 

Česká republika, politické strany, pravice, pravicový 

extremismus, sociální aspekty, politologie  

STOP slova 
stop slovům (spojky, předložky, zájmena, slovesa)  

a slovům, která nejsou klíčová pro vaše téma.  

Zaměřte se na podstatná jména. 

Dobře zvažte 

pravopisné varianty, slovní tvary, nadřazené  

a podřazené pojmy, pro česká klíčová slova je vhodné 

používat české ekvivalenty 

Využijte slovník synonym nebo slovník cizích slov 

http://www.slovnik-synonym.cz  

http://www.synonyma-online.cz 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz  

 
POMOC PŘI TVORBĚ KLÍČOVÝCH SLOV: 

 
Pro tvorbu klíčových slov můžete použít tezaurus 
(slovník) daného vědního oboru nebo odvětví.  
V tezauru najdete nadřazené a podřazené termíny, 
včetně ekvivalentních pojmů. 

 Pedagogický slovník 
http://katalog.npmk.cz/thesaurus  

 Eurovoc – evropský tezaurus pro právo a legislativu 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=cs/navigati
on&cl=en 

 Biomedicínská předmětová hesla 
http://www.medvik.cz/bmc/subject.do  

 Mediální slovník 
https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/  

 Ekonomická JEL klasifikace 
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 

 Univerzální tématická hesla NK ČR 
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=fi
nd-b&local_base=aut  

Pozn. Tezaurus je odborný terminologický řízený 
slovník, který zachycuje aktuální terminologii určitého 
oboru formou hesel včetně nejrůznější vztahů a 
souvislostí mezi hesly - synonymní výrazy, příbuznost, 
nadřazenost, podřazenost určitých termínů 
navzájem... .  

NA CO SI DÁT POZOR (PÁR PRAVIDEL) 

Jak psát:   

- Klíčová slova mimo názvů se píší malým písmenem, 

včetně anglických termínů 

- Uvozovky  nevyužíváme 
- U názvů respektujeme pravopis daného jazyka (Aj- 

všechny písmena v názvu společnosti velkým 

písmenem) 

- Klíčová slova jsou v jazyce dané práce + anglický 
ekvivalent  

Budvar,  České pivo 
Mág, román, John Fowles 
zahradní architektura,  garden architecture  
zakysané mléčné výrobky, soured milk products 
 „Dětské centrum Zlín“ Dětské centrum Zlín  
„Hnutí Brontosaurus“  Hnutí Brontosaurus 

- Tvary datací  (pozor na interpunkce, mezery) 
11. září 2011  (číslovka, tečka, mezera, rok)  
13. století - 13th century  
18. a 19. století – 18th and 19th century  
1918-1939 
221 – 207 př.n.l.  221-207 B.C. 
50. léta 20. století  1951-1960  
(tvar shodný pro češtinu i angličtinu) 
- Dbát na spisovné výrazy 
abstinenční příznaky – absťák, panelák – panelový 
dům  

- Dodržovat  přirozený slovosled  
prevention mechanicals systems /mechanical 
prevention systems  

- Množné vs jednotné číslo  
počitatelná podst. jména se uvádějí v množném čísle  
abstraktní pojmy, abstraktní podstatná jména a 
názvy vědních oborů se uvádějí v jednotném čísle  

- cizojazyčné výrazy je možné použít,  
neexistuje-li adekvátní překladový výraz,  
je-li termín běžně používán v daném vědním oboru  

Jak nepsat  
- Neskloňovat, vše 1.pád 
práce je o Alzheimerově chorobě,  
ale klíč. slovo je Alzheimerova choroba  
rozklad aminokyselin, ale klíč. slovo aminokyselin 
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http://www.medvik.cz/bmc/subject.do
http://www.medvik.cz/bmc/subject.do
https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/
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- Nedávat znaky před a v průběhu slova 

(pomlčky, dvojtečky, uvozovky, pomlčky) 

- family           : akustika  inter-personální  

- Neuvádět anglické členy a/the /an 

- Nepřekládat názvy  

Pozor na:  
překlepy: andrakogika 
koncovky: konkručenční výhod_   
záměny písmen:  anglická slova (a-e) Dalton school 
/Delton school 
zkomoleniny: parboiled rýže 
tvary slov s možnými s/z:  kasuistika/kazuistika  
 

CO NENÍ KLÍČOVÉ SLOVO 
 
zkratky bez kontextu: a.s., o.p.s., o.s.,  atd., 
samostatné číslovky: 08 (HS08),  16 (16 let) 
vágní slova bez dalšího významu: 
zastánci, absolventi, analýza,  zavěšování, zapnutí 
počítače,  karty,  malá firma, principy, design 

celé věty  
a trace as well as foot- and fingerprints crime scene ie 
scene-of-crime a criminal Crime Inspector ie CI 
Technician 
Adaptace rodiny na narození dítěte s postižením 
agricultural policy before and entreé Czech republic 
into Europan union 
založení společnosti na základě živnostenského 
oprávnění  

Pozor ale na sousloví, která po rozdělení nedávají 
smysl, nebo smysl mění:  
obecně prospěšné práce,  marketingová komunikace, 
zahradní architektura,  
personální management, čištění odpadních vod  

Konkretizujte nejasné termíny, spojením ke konkrétní 

firmě je práce vyhledatelná práce  

finanční analýza + název firmy  

Pokud uvádíte konkrétní termín, už není nutné uvádět 

obecné klíčové slovo 

personální management, management 

 

Použijte jako zkratky termíny, které jsou zaužívané a 

které jednoduše a jednoznačně také vyhledáte 

ADHD,  ČEDOK, SWOT analýza, H2O 

Zkratky, které nejsou obvyklé, mohou mít více 

významů, rozepisujte! 

AC  assesment centre/apoštolská církev 

AAT animal asissisted therapy/ association of 

accountin technicians 

 

Abstrakt je stručně představuje obsah textu. Má 

vysvětlující funkci.  

Abstrakt musí obsahovat kvalitativní posun, který 

autor zaznamenal v průběhu zpracování práce, musí 

charakterizovat přidanou hodnotu vytvořenou 

autorem, popř. definovat svoji originalitu. Nebo uvést 

co práce přináší nového. 

Konkrétně definuje:  

 Cíle práce a způsob dosažení cílů (jak se jich 

dosáhne) 

 Vymezení řešené oblasti (konkrétní předmět 

řešený v práci) 

 Hlavní metodické postupy (použité metody) 

 Hlavní výsledky 

 Přínos práce (závěry)  

Už abstrakt by měl obsahovat minimálně 5 až 10 

klíčových slov, tj. nejdůležitějších pojmů vystihujících 

danou kvalifikační práci.  

 

 
Odevzdej - http://odevzdej.cz/  

- kontrola shody s jinými pracemi 

- spolupracuje s Theses (pokrývá i VŠ práce)  

- vložení souboru v doc., odpověď na email 

 

Theses - http://www.theses.cz/  

- vyhledávání v bakalářských a diplomových pracích 

- odkazy i na plný text, posudky, anotace, klíčová 

slova odkazy na podobné práce  

- spolupracuje 35 vysokými školami v ČR 

- stažitelné, seznam literatury, pojetí tématu apod.  

=> citovat! 

DSpace  práce z UTB http://dspace.k.utb.cz/  

- součást Theses, anti plagiátorský systém 

- vyhledávání i podle fakult 

- dostupnost k plným textům z domu nebo ze 

sítě (možno použít vzdálený přístup 

https://shibboleth.utb.cz/idp/Authn/UserPassword) 

Citace podle normy ISO 690 

http://iva.k.utb.cz/?page_id=1818  

Kurz na citace http://iva.k.utb.cz/?page_id=34  

Citace online http://www.citace.com  

 

 

 

VELKÉ TÉMA - ZKRATKY: 

 

ABSTRAKT 

JEŠTĚ NA ZÁVĚR… 

http://odevzdej.cz/
http://www.theses.cz/
http://dspace.knihovna.utb.cz/
http://iva.k.utb.cz/?page_id=1818
http://iva.k.utb.cz/?page_id=34
http://www.citace.com/

