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Knihovna JAMU

Jak se stát uživatelem knihovny?
Mít platný studentský či zaměstnanecký
průkaz a zaregistrovat se u výpůjčního pultu

http://knihovna.jamu.cz

9-18 h.
9-17 h.
9-15 h.
ZAVŘENO

@knihovna_jamu

(jiné viz Aktuality)

interní uživatelé mají registraci zdarma
externí uživatelé platí poplatek 200 Kč/rok

http://aleph.jamu.cz/
https://www.facebook.com/Knihovna-JAMU-170564379704551/
http://knihovna.jamu.cz/
https://www.facebook.com/Knihovna-JAMU-170564379704551/


ZÁVĚREČNÉ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE
bakalářské, diplomové
rigorózní, dizertační, habilitační

Bakalářské a diplomové práce na JAMU
Šablony závěrečných prací

šablony naleznete na webu knihovny a obou fakult
textová část + desky
ke stažení ve formátech .doc a PDF

Doporučení pro formální úpravu
doporučení upravuje např. List JAMU 12/2020 (DF)
okraje 2,5 cm
velikost písma 10-12
patkové písmo (např. Times New Roman)
řádkování 1,15
zarovnání do bloku
výsledný dokument odevzdat ve formátu PDF
základní typografické zásady

předložky a spojky nestojí na konci řádku
stránky se číslují až od začátku vlastního textu, nečísluje
se titulní list, poděkování, prohlášení, anotace atd.
za interpunkčním znaménkem se dělá mezera
výpustka = tři tečky; ne více, ne méně
spojovník (kratší) se používá ke spojování slov
pomlčka (delší) slouží pro oddělení částí věty nebo zápis
číselných rozsahů
dvojité uvozovky se píší dole a nahoře - pomůcka 99 66
počet znaků se standardně počítá včetně mezer

gramatika a stylistika
internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/

http://knihovna.jamu.cz/zaverecne-prace-jamu-v-brne.html
https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5453/studium/informace_pro_koncici_rocniky/2020.12_-_Vyhlaska_DF_o_rozsahu_kvalifikacnich_praci__formalni_uprave_a_zpusobu_odevzdavani_zaverecnych_praci.pdf
http://prirucka.ujc.cas.cz/


Citační etika a plagiátorství
povinnost citovat ukládá tzv. autorský zákon
plagiátorství

úmyslné kopírování cizího textu
neuvedení autora původního textu
prezentace cizích výsledků jako vlastních
převzetí cizího textu s drobnými úpravami
překlad cizojazyčného textu bez uvedení autora

odhalování plagiátů pomocí funkce "vejce vejci"
porovnává míru podobnosti dvou textů
funkce je integrovaná v IS JAMU a Theses.cz
pro vlastní kontrolu lze využít službu Odevzdej.cz

Citace dle normy ISO 690

existuje mnoho citačních stylů, je nutné se přizpůsobit
požadavkům instituce/časopisu atd.

norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma
a struktura - k nahlédnutí u výpůjčního pultu
v českém prostředí nejvíce užívaná
citační manažer Citace.PRO

automatický generátor citací
po přihlášení umožňuje tvorbu, správu a ukládání citací
volba citačního stylu a druhu dokumentu
poskytuje doplněk pro MS Word a prohlížeče Mozilla
Firefox a Google Chrome
citace jsou integrovány i v katalogu Aleph
přihlášení pro uživatele z JAMU: UČO + heslo do
Webmailu/Eduroam

existují i další citační manažery, např. Zotero, EndNote,
Refworks (v angličtině)
tip: příručka Citujte jednoduše dostupná z:
https://www.citace.com/download/Citujte-jednoduse.pdf

https://www.citacepro.com/
https://www.citace.com/download/Citujte-jednoduse.pdf
https://www.citacepro.com/


VÝBĚR VHODNÝCH ZDROJŮ
Hodnocení zdrojů

Základní posouzení textu

autorita - autor, instituce, pracoviště,...
aktuálnost - stáří textu, poslední aktualizace webu
spolehlivost - jsou uvedeny zdroje informací?
dále je možné hodnotit např. styl psaní, objektivitu
autora nebo možný komerční účel textu
k hodnocení lze využít metodu C.R.A.P. test

recenzní řízení

všechny texty projdou před vydáním recenzním řízením
recenzní řízení provádí odborníci na danou problematiku
kvalita textu je zhodnocena ještě před samotným vydáním

pozor na tzv. predátorské časopisy
provádí fiktivní nebo podezřelá recenzní řízení
vybírají od autorů poplatky za publikování článků
nedodržují citační etiku a uvádí smyšlená jména členů
redakční rady

citovanost
kde byl text citován a jaké zdroje sám cituje
tip: soupis literatury vás může navést na další texty k tématu

impakt faktor - nejznámější citační index, významný
ukazatel kvality publikací

metodologie
výzkumný vzorek - velikost a způsob výběru respondentů
využité metody a výzkumné nástroje
posouzení logiky závěrů

https://kisk.phil.muni.cz/kpi/hodnoceni-zdroju-a-informaci/formalni-kriteria-hodnoceni-informacnich-zdroju
https://kisk.phil.muni.cz/kpi/hodnoceni-zdroju-a-informaci/formalni-kriteria-hodnoceni-informacnich-zdroju


FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

Před odevzdáním
zkontrolujte seznam použitých zdrojů - uvedli jste všechny?
struktura textu - navazují kapitoly? Jsou správně očíslovány?
splnili jste všechny požadavky na obsah (anotace, prohlášení,
přílohy atd.)?
obsah, tabulky, grafy - jsou všechny informace správné? Máte
aktualizovaný obsah?
stylistická a gramatická kontrola :)

Finální editace textu
Na co si dát pozor?

splnění zadání a naplnění cílů práce, které byly stanoveny
logická návaznost textu v rámci jednotlivých odstavců a kapitol
správnost všech tvrzení a argumentů
dodržení doporučené šablony práce

Etika výzkumu
Pokud jste realizovali výzkum, pohlídejte si tyto náležitosti:

informovaný souhlas je souhlas respondenta s účastí ve
výzkumu
anonymita či anonymizace účastníků (pokud není stanoveno
jinak)
pamatujte, že nahráváním/natáčením získáváte citlivé údaje
děti musí mít pro účast ve výzkumu souhlas zákonného zástupce
osobní údaje použijte jen k tomu, na co máte od respondentů
souhlas
...a nezapomeňte účastníkům výzkumu poděkovat :)

V případě dotazů nebo zájmu o konzultaci nás kontaktujte na e-mailu 
knihovna@jamu.cz nebo kruckova@jamu.cz (Mgr. et Mgr. Jana Krůčková).



DOPORUČENÉ KNIHY
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. 1997. 
 signatura: B 8863
ČERNIKOVSKÝ, Petr. Jak se vyhnout plagiátorství. 2020. 
 signatura: B 13284, dostupné online
DIBUSZOVÁ, Eva. Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných
netextových zdrojů. 2022.       
 signatura D 7065, dostupné online
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Formální úprava seminárních a diplomových
prací: příručka pro studenty DIFA JAMU. 2002.       
 signatura: D 6059
MEŠKO, Dušan. Akademická příručka. 2006. 
 signatura: B 10840
PAYNE, Elaine. Klíč k úspěšnému studiu nejen na vysoké škole. 2007. 
signatura: B 11186
KATUŠČÁK, Dušan: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. 2008.       
signatura: C 3770
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských
vědách: několik zásad pro začátečníky. 2005.       
 signatura: A 6519
ČMEJRKOVÁ, Světla. Jak napsat odborný text. František Daneš,
Jindra Světlá. 1999.      
 signatura: B 9259
KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. 2009. 
 signatura: B 11356
POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit
diplomovou práci. 2004.       
 signatura: C 2749
ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. 2015. 
signatura: B 13286
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace.
2012.      
 signatura: B 12049

Všechny uvedené knihy jsou dostupné ve studovně, MDT 378.2
Závěrečné práce (metody).

https://www.akademickaetika.cz/static/soubory/stranka-36/jak-se-vyhnout-plagiatorstvi-prirucka-pro-studenty-23.pdf
https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?isid=7592-115-4
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