
ZÁSADY VĚDECKÉ KOMUNIKACE

I. Nezbeda
PřF UJEP a ÚChP AVČR

Cílem předmětu je seznámit studenty (bez ohledu na odbornost; studijní obor) 
se zásadami (strukturou) osobní ústní i písemné prezentace (nejen)
v odborné veřejnosti a procvičit jejich aktivní použití.

Ústní komunikace zahrnuje postupy přípravy a realizace přednášky (předložení
a obhajoba projektu, apod.) na semináři, při obhajobě, na odborné konferenci.

Písemná komunikace zahrnuje postup přípravy
- vypracování laboratorního protokolu
- seminární práce
- závěrečné práce
- odborné publikace
- souhrnu (abstraktu)  



POŽADAVKY KE SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU

Průběžně: Vypracování typického protokolu (o fiktivním pozorování,
měření, zpracování čehokoliv) na jakékoliv téma.
!! Není akceptován žádný protokol z dřívějšího studia

(např. ze střední školy), či z laboratorních cvičení, terénního
pozorování apod. v rámci současného studia. 

Zápočet:
(1) Vypracování abstraktu k ústní prezentaci.
(2) 5-ti minutová prezentace na libovolně (studentem) zvolené téma

v posluchárně před osazenstvem.
!! Není akceptována prezentace , která již byla prezentována na

katedře (semináři, cviření) v rámci studijního plánu.  
!! Není akceptována individuální prezentace.



LITERATURA

V českém jazyce: 
tucty knížek o psaní, ale...
Jak psát životopis, jak psát o sobě (žádat o práci), ...

O odborném vyjadřování a psaní:
Z. Šesták: JAK PSÁT A PŘEDNÁŠET O VĚDĚ; Academia, Praha 2000

V angličtině:
Zcela jiné pojetí, většina pojednává o psaní dizertace a začíná 
- jak vybrat správné téma
- jak vybrat školitele
- jak zpracovat dané téma
- ... 
a často bývá specifická pro jednotlivé koleje či univerzity



Derek Swetnam:
WRITING YOUR DISSERTATION: HOW TO PLAN, PREPARE AND PRESENT 
SUCCESSFUL WORK
3rd Ed., Spring Hill House, Oxford (2004).

G. David Garson:
GUIDE TO WRITING EMPIRICAL PAPERS, THESES, AND DISSERTATIONS
Marcel Dekker, Inc., New York (2002).



ČASOVÝ PLÁN:

15. únor
8. březen; od 15.45 (kolegium děkana); zadání protokolů

29. březen; ODEVZDÁNÍ PROTOKOLŮ; diskuse o protokolech
26. duben; odevzdání opravných protokolů; trénink prezentace;

ODEVZDÁNÍ ABSTRAKTŮ K PREZENTACI
17. květen; odevzdání opravných abstraktů k prezentaci

konzultace; trénink prezentace

ZKOUŠENÍ:
Skupiny po 15-ti lidech; 2-hodinové bloky

TERMÍNY:
7., 8., 9. červen
15. červen
21., 22. červen 

Při nenaplnění termínu si vyhrazuji právo studenty přesunout na jiný termín


