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Náplň kurzu: 
Kurz se věnuje odbornému vyjadřování a prezentaci vědecké práce formou písemnou i ústní.  
 
V přednáškách budou probírány charakteristické rysy současného odborného vyjadřování a bude 
upozorněno na jejich nedostatky. Pozornost bude věnována výstavbě odborného textu a jeho 
náležitostem (abstrakt, citování literatury ad.). Budou vyloženy základní principy ústní prezentace a 
doporučení pro tvorbu doprovodných materiálů. Studenti se seznámí s průběhem recenzního řízení a 
tvorbou posudku. Vysvětleny budou také tzv. korektorské značky a jejich využití. Probíraná témata 
budou doložena autentickými příklady.  
 
Seminář bude koncipován jako studentská odborná konference. V průběhu semestru projdeme 
následujícími fázemi:  
- napsaní abstraktu jako podkladu k přijetí příspěvku na konferenci 
- ústní prezentace příspěvku se slajdy 
- zpracování plné verze odborného článku 
- recenzní řízení: na odborné články si studenti navzájem napíší posudky 
- zapracování připomínek recenzentů do textu 
- odevzdání finální podoby textu jako podkladu pro atestaci 
 
 
Požadavky k získání atestace (1+2): 
-1-  Práce na odborném textu – téma textu volí student sám 
 -a- abstrakt příspěvku 
         - rozsah 300 slov 
         - termín odevzdání: 19. 3. 2017 (zašlete prosím na emailové adresy *obou* vyučujících) 
 -b- ústní prezentace příspěvku 
         - 15–20 minut, následně 5minutová diskuze k prezentovanému tématu a samotné prezentaci 
         - doprovázená slajdy 
         - přednesena bude v rámci studentské konference plánované na 27. 3. 2017  od 9:00 do 10:30 
 -c- plný text příspěvku 
  - rozsah 6–8 stran odpovídajících šabloně dostupné na https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npoz009 
  - text musí mít strukturu odborného článku (členění na sekce, popř. podsekce; úvod, vlastní text,  
  závěr), součástí textu bude abstrakt a seznam citované literatury (citujte prosím alespoň pět   
  odborných titulů) 
  - termín odevzdání: 23. 4. 2017 (na adresy *obou* vyučujících) 
 -d- vzájemné posouzení příspěvků a vypracování recenzního posudku 
  - odevzdání vyplněného recenzního formuláře: 7. 5. 2017 (na adresy *obou* vyučujících) 
 -e- zapracování připomínek recenzentů do textu příspěvku, odevzdání finální verze 
  - termín odevzdání: 19. 5. 2017 (na adresy *obou* vyučujících) 
          
-2- Aktivní účast  
 



Harmonogram kurzu: 

20. 2. 2017 (MŠ) 
Náplň kurzu, požadavky k udělení atestace. 
 
27. 2. 2017 
 
6. 3. 2017 (MŠ) 
Odborný styl jako jeden z funkčních stylů, fonetické, lexikální a gramatické prostředky ve službách 
funkčních stylů. Čeština spisovná a nespisovná, psaná a mluvená. 
 
13. 3. 2017 (MŠ) 
Výstavba odborného textu, jeho části: nadpis, abstrakt, úvod, výklad odborného problému, závěr. 
Abstrakt: struktura a výběr jazykových prostředků, typy abstraktů a autentické příklady.  
 
Neděle 19. 3. 2017: termín pro odevzdání abstraktu 
 
20. 3. 2017 (MŠ) 
Zpětná vazba k abstraktům. 
Základní principy ústní prezentace odborného tématu, příprava podkladů. 
 
27. 3. 2017 (MŠ, MM) 
Prezentační seminář (konference) 
 
3. 4. 2017 (MŠ) 
Citování literatury v odborném textu (normy ČSN ISO, požadavky MFF UK, chicagský styl citování 
ad.), nástroje pro sestavování seznamu literatury. 
Korektorské značky. 
 
10. 4. 2017 (MM) 
Slovní zásoba (odborné a neodborné lexikum), syntaktické jevy v odborných textech (nedostatky ve 
výstavbě věty). 
 
Neděle 23. 4. 2017: odevzdání plného textu odborného příspěvku 
 
24. 4. 2017 (MM) 
Co drží text pohromadě a dává mu smysl: aktuální členění a tematické posloupnosti, obsahově-
logické vztahy. 
Recenzní posudek. Typy posudků, psaní posudku. 
 
Neděle 7. 5. 2017: odevzdání vyplněného recenzního posudku 
 
15. 5. 2017  (MM) 
Modalita výpovědi. Zdvořilost v odborných textech. 
Revize odevzdaných odborných textů. 
 
Neděle 19. 5. 2017: odevzdání opravené verze textu 
 
22. 5. 2017 (MM) 
Reflexe splnění požadavků recenzentů. Udělení atestace. 
 
 



Literatura související s náplní kurzu 
- Vybrané odborné tituly 
Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny. Nakl. Institutu sociálních vztahů, Praha 1997. 
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. LEDA, Praha 1999. 
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997. 
Hoffmannová, J.: Stylistika a... Trizonia, Praha 1997. 
Meško, D. a kol.: Akademická příručka. Osveta, Martin 2006. 
Sgall P., Hronek J.: Čeština bez příkras. H&H, Praha 1992. 
Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. Karolinum, Praha 2004.  
Svozilová, N.: Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. H&H, Praha 2000. 
Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000. 
 
- Základní normativní příručky: 
Pravidla českého pravopisu. Školní vydání 
Akademická pravidla českého pravopisu 
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 
Akademický slovník cizích slov 
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 
- Normy  
ČSN ISO 690: Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních 
zdrojů 
ČSN 88 0410: Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání 
 
Další materiály a odkazy jsou k dispozici na https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npoz009 


