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ODBORNÁ ČINNOST
Blázen sbírá fakta; chytrý je třídí.
J. W. Powell
1. ODBORNÉ SDĚLENÍ
· Kriteriem odborné práce je její obecná opakovatelnost;
· Odborné sdělení: publikace; přednáška, panelová diskuse, obhajoba; zpráva, posudek;
· Mezinárodní schéma odborného sdělení – IMRAD (Introduction, Materials And Methods, Results And Discussion)
cca od r. 1950 (Pozn.: úvod, materiály a metody, výsledky a diskuse – pro neanglofily)
· TAIMRAD – Title, Abstract... atd.
1.1 Téma
Pravidla Umberta Eca pro volbu tématu:
· téma odpovídá zájmům pisatele a jako takové navazuje na jeho znalosti, na knihy, které přečetl a na politická,
kulturní a náboženská přesvědčení, která jsou mu duchovním zázemím;
· prameny nutné pro zpracování tématu jsou pro pisatele fyzicky dostupné (x Internet!!!);
· zpracování veškerých podkladů a pramenů odpovídá kulturní úrovni pisatele;
· metodické předpoklady pro daný výzkum jsou na takové úrovni, aby odpovídaly zkušenosti a průpravě, kterou
pisatel již získal;
· správně zvolený vedoucí práce.
·
·
·

původní práce x kompilace;
analýza x syntéza;
teorie x konkrétní jev.

1.2 Informace
„Informace vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce“ - tímto vymezením jsou vyloučeny všechny podněty
z prostředí (interního i externího) na které příjemce nereaguje. Její vědomou účinnost přitom snižují obě mezní
hodnoty znalosti dané problematiky.
· početní míra odstranění neuspořádanosti v systémech;
· psychofyziologický jev a proces v lidském vědomí;
· signály, obrazy a impulsy kolující v technických zařízeních;
· výraz různorodosti v objektech a procesech živé a neživé přírody;
·
·
·

Data – primární nositel ověřitelného údaje; (z lat. datum = to, co je dáno)
Informace = poznatek převedený do sdělitelné formy, získaný analýzou dat.
Znalosti = dále zpracovávané (vyhodnocené) informace, tj. základní, s daty vzájemně nezaměnitelný rámec pro
proces interpretace (pochopení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými daty a jejich možnostmi interakce
v rozsahu daného systému).
Na rozdíl od informací jsou: trvalé, všeobecné, abstraktní, teoretické, objektivní, nezávislé na kontextu, řízené
pravidly, soukromé. Spolu s vědomostmi (informace nabyté průběžným vzděláváním) se podílí na tvorbě poznatků
a zkušeností.

Informační společnost: vedle zemědělství, průmyslu a služeb se stává informatorika čtvrtým (a hlavním) faktorem
rozvoje společnosti; informace – zboží na úrovni strategické suroviny x sociální a demokratizační faktor.
1.3 Heuristika
· metodika získávání, záznamu, ověřování, třídění, uspořádání, uchovávání a využití informací;
informatorika x literární gramotnost [tzv. „comicsové čtení“ = neschopnost vyhledat informaci v tištěném textu];
databáze x kartotéka [barvy = rychlá a nehierarchická třídící kategorie]);
databáze: informační věta x relační databáze;
1.3.1 Získávání dat
Informační zdroj – dokument (nosič informace + data)
· Primární – odborný text (vědecký – teorie, odborný – aktuality, technický – praktická aplikace, marketingový –
hospodářské aspekty), zprávy z odborných setkání, edice pramenů + výzkumné zprávy (pro technické a přírodní
vědy = pejorativně „šedá zóna“); [výsledky vědeckého bádání - informační a thesaurační funkce, obsahuje nové
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·
·
·

poznatky, argumentaci, odkazy na výchozí zdroje, mapuje stav poznání, logické závěry a hypotézy přípustným
zobecněním]
Sekundární – kompendia, referátová (přehledová, orientační) literatura [obsahuje odkaz na primární zdroje);
Terciární – encyklopedie, slovníky, monografie, učebnice, příručky, výčty a faktografie, katalogy (selektivní
zpracování, důraz na přehlednost);
Ostatní zdroje.

„Poločas rozpadu“ tj. stárnutí informace – doba, tj. kdy je korigována polovina použitých dat, je u společenských věd
delší než u přírodních. Po jeho dosažení se informace stává nepoužívanou, nikoli nepoužitelnou.
1.3.2 Záznam informace
· forma bibliografického zpracování dat formou přiřazení standardizovaného popisu (citace, anotace, abstrakt,
excerptum [regestum x citát], rešerše) a indexace;
· forma katalogizace a uložení: klasická x elektronická;
- rychlé vyhledávání podle různých (i kombinovaných) kritérií x ztráta dat způsobená písařskou chybou;
- rychlá a snadná úprava nebo multiplikace textu x závislost na místě uložení;
- menší “optická“ přehlednost;
- omezená doba existence a vyšší rizika při archivaci;
- (pro začátečníka) nepříjemně vysoký důraz na přesnost.
1.3.3 Ověřování (Kritika historického pramene)
1.3.3.1 Historický pramen:
· výsledek lidské činnosti nebo přírodnina, který svým posláním, nebo jen pouhou existencí, vznikem, nebo
jinou okolností je vhodný pro poznání či ověřování historických fakt (x problematika archeologického
pramene)
· soubor dat (znalostí a poznatků), kterým zpracovatel přisoudil určitý význam a jež jsou odrazem jeho individuálních
schopností, hodnot a znalostí, které získal předchozím studiem. Tyto informace, jsouce zhodnoceny správným
pochopením a zpracováním, se mění na znalosti, generující nové informace;
· primární (= prvotní) a sekundární (= druhotné) prameny; písemné, hmotné (včetně archeologických), ikonografické
(včetně fotografií), narativní (tradiční), zvukové, multimediální;
· solitérní x systémový princip klasifikace.
Dělení historických pramenů:
· podle druhů na základě formálních znaků (narativní, hmotné, písemné);
· podle původu (památky, pozůstatky, prameny x pozůstatky, tradice);
· podle obsahu (ergotechnické, sociotechnické, psychotechnické, tradice);
· podle informační struktury (dichotomická kombinace – bezprostřední x zprostředkované, psané x nepsané /znaky a
symptomy/); symboly x fakta;
· podle typů – kriteriem je způsob dokumentace (písemné, hmotné, etnografické, ústní nebo folklorní, lingvistické,
filmové a fotografické, zvukové);
1.3.3.2 Kritika vnější (primární):
· Přístupnost, stupeň dochování, pravost (původ: datace, autor, místo a podmínky vzniku), x falsum (spurium)
1.3.3.3 Kritika vnitřní (sekundární):
· Rozbor obsahu – objektivita („pravdivost“: shoda se skutečností – charakter, způsob, přesnost a podrobnost podání).
· Rozbor motivů (původnost, srozumitelnost /zřetelnost/, úplnost a nespornost); formy, objektivních a subjektivních
faktorů, jenž působily při vzniku pramene.
1.4 Třídění
·

Zpracování záznamů na základě tématu práce a znalostí autora.

1.5 Interpretace a syntéza
·
·

nelze interpretovat odděleně a jednostranně
rekonstrukce historických procesů (podmínky, příčina, důsledek)

Pozor na metodiku použitou při vzniku odborné práce (pozitivismus, dialektika, „Nová věda“- procesualismus
[behavioralismus], postprocesualismus, funkcionalismus, strukturalismus, subjektivismus, etc. )
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1.6 Prezentace
·

písemná x ústní (referát, obhajoba, panelová diskuse)

2. DOPORUČENÉ SCHÉMA ODBORNÉ PRÁCE
2.1 Titulní listy
2.1.1 Název práce
· (stručný, přesný, věcný, poutavý); nepoužívat zkratky; nekrácené jméno autora (všech autorů), nekrácený název
instituce (školy) včetně úplné adresy (dnes i e-mail)
2.1.2 Abstrakt
· (Pozn.: u velmi vědeckých prací se podle IMRAD (a amerického schématu výstavby práce) zařazuje na 2. pozici,
tedy hned za titulní strany. Existuje úmluva o úměře mezi délkou stati a velikosti závěru 150 – 400 slov /v závislosti
na jeho strukturování/).
· Neobsahuje důvody, citace, hypotézy, zkratky, vedlejší závěry a hodnocení práce
· Abstrakt lze nahradit klíčovými slovy (KWOC), (nejdůležitější pojmy v logické posloupnosti)
· Dnes obvykle obojí.
2.1.3 Technická preambule díla
· (Pozn.: často bývá určena zadavatelem; např. sdělení, že se jedná o vlastní práci, původní výzkum; že práce vznikla
v rámci grantu či výzkumného záměru; že práce – či její některé části – je chráněna autorským zákonem nebo
patentem, či naopak sdělení obvyklé u diplomních prací, že autor se nebrání dalšímu využití svého díla; taky zde
bývá zvykem poděkovat konzultantovi a dalším „dobrodincům“ včetně všech jejich titulů – v případě, že si přejí být
jmenován; lze to rovněž učinit až na konci textu) nebo se tím lze se ctí vyrovnat se závazky za „technickou pomoc“
(zodpovědnost za ni však nelze přesunout); věnování díla užívat jen zcela výjimečně!!!
2.1.4 Obsah
· dříve závazná norma ČSN 01 0184 – číselné označování části textu; ČSN 01 6910 – úprava písemností psaných
strojem nebo zpracovaných textovými editory; dnes doporučující normy ISO, zatím nezjištěno
2.2 Úvod (tj. „jaký problém byl studován“)
·

co autora vedlo k sepsání díla (Pozn.: často nezdůvodnitelné)

2.2.1 Vymezení tématu
· definice předmětu výzkumu nebo kritéria výběru;
· formulace problematiky práce (hlavní a okrajová);
· vymezení v čase a prostoru, popřípadě stanovení kauzality jevu;
· definice přírodního prostředí (geomorfologie, geologie, pedologie, geobotanika, klima, hydrologie) a co z toho
vyplývá (všeobecná charakteristika krajiny vzhledem ke sledovanému jevu). Pozn.: pro procesualisty základ práce.
2.2.2 Dějiny bádání a přehled pramenů
· anotovaný soupis historických pramenů, ze kterých autor vychází, tzv. „primární kritika pramene“. (Pozn.:
v případě plagiace tato partie zpravidla odpadá.) Při přebujelé heuristice mají přednost celkové přehledy, základní
práce a nejnovější primární odborné texty s danou problematikou.
· stručný přehled dosavadních badatelských pokusů a jejich charakteristika – výtah z „rešerše“. (Pozn.: v případě
kompilace tato zhusta /a ke škodě věci/ odpadá. Pokládá se za obecně nemravné omezit tuto partii pouze na vlastní
literární počiny).
2.3 Metodika (Tj. „ jak byl problém studován“)
·
·

způsob, jakým si autor opatřil data, co si o nich myslí (sekundární kritika pramene),
kterou z odborných (nemusí využívat jen „klasické“ historické postupy) metod zkoumání použil (indukce, dedukce,
statistika /nutno uvést postup a velikost vzorku/, strukturální analýzy /biografická a geografická metoda/,
komparace, sondáž /problematika kritérií x náhodný výběr/, typologie /periodizace – problematika kritérií/,
modelová analýza /problematika kritérií/);

2.3.1 obecně se předpokládá:
- stručnost a srozumitelnost ve vyjadřování;
- používání všeobecně užívaných kódů, symboliky měrných jednotek, nomenklatury a taxonů; nutná je definice
speciálních pojmů užitých v práci;
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- znalost běžných myšlenkových a oborových postupů u čtenáře;
- neosobní přístup autora (především v „evropské“, ne tak zcela v „americké“ škole); osobní přístup je na místě,
jde-li o text typu zprávy o výzkumu.
- potlačení „historického“ pohledu na prezentovanou práci (tj. pouze výchozí zdroje, metodu a výsledky), nikoliv
vlastní popis výzkumu a marginální údaje.
2.4 Popis předmětu výzkumu
·
·
·
·

popis předmětu výzkumu – s možným využitím třídících systémů, definic a kódů (pokud s nimi souhlasíme),
v takovém případě je vhodné uvádět autora (popřípadě i s citací), nebo podle norem (dle ČSN, ISO), nezapomeňte
na jejich číslo. Pozn.: odpadá u božích zjevení a axiomů (pokud s nimi souhlasíme).
při vlastním popisu postupujeme od obecného k detailu (analýza – dedukce); nebo od jednotlivin k souboru (syntéza
– indukce);
ověření pramenné informace (možné i negativní cestou);
nepatří sem: úvahy, závěry ani výsledek práce.

2.5 Interpretace výsledků (Tj. „ co se zjistilo“)
·
·
·
·
·

co se zjistilo a na jakém základě. Pozn.: úhelný kámen celé práce – její kvalita se pozná na kombinaci faktů a
zvolené výzkumné metody. Míra odvahy při rozsahu využití je dána mj. stupněm neznalosti – v přímé úměře;
čím (a nebo proč) je to shodné (odlišné) od analogických jevů (situací);
co ze sebraných údajů vlastně vyplývá (zjištěné údaje konfrontovat s obecným vývojem);
předpoklady, na nichž jsou zjištění založena, za jakých podmínek platí (přestanou platit). Pozn.: v případě diletanta
tato stěžejní partie zpravidla odpadá.
důraz na věcnost, logiku a přehlednost; neopakovat to, co je již řečeno jinak!

2.6. Závěr (Tj. „ co nová zjištění znamenají“)
·
·
·
·
·

stručný výtah z toho, co vlastně v práci je, vyzvednout nová zjištění;
nesmí obsahovat nic, co není v hlavním textu;
uvést, v čem je obecná prospěšnost díla;
poslední odstavec je takovou expresní službou pro spěchající, měl by obsahovat abstrakt ze závěru, tedy jakési
velmi stručné shrnutí. Pozn.: tato stavba práce je charakteristická pro německou metodickou školou ovlivněný
středoevropský odborný prostor, neplatí u anglosaského a jím ovlivněných stylů (viz následný bod a položku 2.1.2);
v případě, že práce obsahuje abstrakt, závěr se neuvádí (viz položku 2.1.2); potom je závěrečnou partií diskuse.

2.7 Soupis literatury a pramenů
·
·
·
·

·
·
·

citovat dle normy. Pozn.: nebo šéfredaktora.
rozdělit prameny podle provenience (písemné, ikonografické, narativní …) a oddělit je od literatury;
všechny soupisy třídit abecedně podle autorů(1); druhým, pomocným kritériem je osobní jméno(2); třetím je vročení
díla(3), práce z jednoho roku se rozlišují malým písmenem za letopočtem(4); poslední (někdy) užívané kriterium je
přednost monografie před článkem (v rámci jednoho roku). Vzor: Novák1, J2. 20013c4: Bla, bla …
kolektivní práce (do tří autorů) se uvádí pod jménem prvního autora, za jeho samostatnými díly; při větším počtu
autorů se uvádí:
a) vedoucí týmu (je-li určen); Vzor: Novák, J. a kol. 2001: Bla bla bla …
b) je-li pouze editorem/redaktorem (např. u sborníků), používá se zkratka podle výrazu použitého v publikaci
v daném jazyce; někdy (v posledních letech) se pod vlivem angličtiny chybně objevuje universální označení
„(ed.)“. Vzor: Novák, J. (ed.): Sborník „ Bla bla bla ..“.
c) všichni pod názvem „kolektiv“;
d) autoři se neuvádějí, dílo se zařadí podle prvního písmene názvu;
u anonymních prací se dříve uvádělo označení autora jako „anonym“, podle současné normy se dílo zařadí podle
prvního písmene názvu;
u pramenů uvádět místo uložení, pokud možno signaturu apod., popřípadě jméno (a adresu) informátora;
citace internetu: ČSN ISO 690 (viz).

2.8 Soupis zkratek
·
·

abecedně, normovaně a kompletně. Pozn.: pokud zkratku do textu zavedu, musí se důsledně používat (výjimka je
možná jen při popisu obrázků a v abstraktu). Na detailu poznáš mistra;
pozor na dvojznačnost při zavádění vlastních zkratek a „vžitých“ oborových krácení.
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2.9 Rejstříky, hesláře pojmů, thesaurus
·
·
·

vhodné jen pro určitý typ práce s vyšším počtem obdobných dat, názvů a specifických pojmů. Pozn.: jedna z forem
oblíbené „vycpávky“ díla, v posledních letech se lavinovitě šířící v závislosti na postupném zvládání textových
editorů;
nemíchat jednotlivé typy pojmů (personalistiku, geografii, data, reálie);
dříve ČSN 01 0192 – rejstříky publikací.

2.10 Dodatek
·

jen výjimečně v případě aktuálního a zásadního zjištění, které nebylo z objektivních důvodů dostupné již během
vlastní práce. Pozn.: pokud to poměry dovolí, zvážit, zda není vhodnější práci přepsat, nebo napsat druhý díl.

2.11 Přílohy (tabulky, mapy, plány, grafy a fotodokumentace)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

důraz na názornost („Pictura est laicorum literatura“. Honorius z Autunu, 12. století), zásada od všeobecného
k detailu, nebo podle logiky textu;
musí být propojeny standardními odkazy v textu; pozor na citaci dílčího obrázku v rámci tabulky;
nezapomenout na popis a soupis příloh. Pozn.: i zkratky v tabulkách musí být vysvětleny – alespoň v popisu;
obrazová dokumentace: lepší je černobílá, tzv. „pérovky“ (vzhledem k možnostem a kvalitám tiskáren od PC
počínaje, u profesionálních podniků konče). Nezapomenout na tzv. „špígl“ (zrcadlo – standardizovaný a jednotný
rozměr všech tabulek), měřítko, a detaily (kvalita kresby, typografie);
pokud se obrazová dokumentace přebírá z jiné práce – nezapomenout citovat!
úprava grafů a schémat: šrafování je lepší než pastelky; standardizované značky a popisky. Pozn.: osobní poznatek pro případnou možnost publikace je (při digitalizaci) rastr nebo šrafování lepší než šedé plochy;
graf by měl být zřetelný – pozor na výběr vhodného typu a zobrazovaných dat;
mapy a plány: „špígl“, orientace, měřítko, šrafování, standardizované a normalizované značky a popisky;
u mapek ze zahraničních publikací pozor na speciální copyright!
fotodokumentace: kvalitní; pokud odevzdávám papírové fotografie, povinná je lesklá úprava. U detailů měřítko (u
terénních i orientace). Samozřejmostí jsou popisky, citace v textu.
Při adjustaci využít „slepý špígl“.

3. PŘEDNES REFERÁTU A OBHAJOBA PRÁCE PŘI DISKUSI
·
·
·
·
·
·

téma ústního sdělení by mělo být „nosné“;
přednášející by měl věnovat čas na přípravu dosažení věcného, souvislého, logicky členěného a jasně
formulovaného referátu v rámci stanoveného časového limitu (bývá udáván v propozicích);
úroveň přednášky je nutno přizpůsobit posluchačům, nesnažit se o opak!!
při promítání pozor na: příliš rozsáhlé, cizojazyčné nebo nečitelné popisky (velikost, typ písma), opakující se
obrázky, nevýrazné nebo disharmonické barvy, vysoký počet obrázků;
před prezentací si techniku vyzkoušej! Pozn.: A taky se domluv, kdo ti zhasne, popřípadě kdo ti bude promítat;
vlastní teleskopické nebo optické ukazovátko není přepychem.

3.1 Materiálie
·
pro krátký referát použij průsvitky (do 5 ks);
·
hodláš-li se někde prezentovat více než 15 minut, použij powerpoint; pokud jde o diapozitivy, pozor – příliš slabé nebo příliš silné rámečky
způsobují problémy v automatických promítačkách. Odhad vycházející z praxe: 1 obrázek stačí na 2-3 minuty hovoru;
·
bude-li to trvat více než hodinu, zkus jim pustit video;
·
epidiaskop použij, jen když není zbytí.

Čtyři Faradayovy zákony veřejného přednášení
· nikdy neopakuj větu;
· nevracej se, abys se opravil;
· chybí-li ti slovo, počkej a ono přijde;
· nezpochybňuj opravy z publika. Pozn.: a vůbec ne od poroty.
3.2 Obsah vystoupení
·
·

proč byl zahájen výzkum;
prameny, metodika a způsob vyhodnocení – jen sumačně, pozor na jednostranný pohled;
5

Odborná činnost – studijní materiál
UK v Praze – FF, Ústav pro archeologii, Úvod do archeologie pravěku, semináře pro starší pravěk
Podklad J. Kalferst, MVČ Hradec Králové, upraveno

·
·
·
·
·

nedokazovat – tvrdit! (pokud vlastní důkaz nebyl cílem práce);
zasadit do obecného rámce, aby se posluchač orientoval v problému;
sumační popis nejdůležitějších výsledků (obrázky, grafy schémata). Pozn.: obrázek je nad jakýkoliv popis, grafy
jsou lepší než tabulky, na dobrém schématu pochopí vzájemné vztahy i antoušek;
co to vlastně znamená – diskuse s literaturou či hypotézou;
k čemu je to dobré (viz také bod 4).

3.3 Forma
·
·
·
·
·
·
·

počítat s časovým limitem (lze použít kapitolu Závěr, je-li dobře napsána); nečíst – nanejvýš lístek s poznámkami
do dlaně;
lépe se přednáší na (smysluplný) obrazový doprovod – dej ale přednost sdělnosti před „vysokým uměním“;
jazyk referátu budiž spisovný, nikoliv knižní, obecný, či archaický; vyhni se citově zabarveným slovům, vulgaritám,
zkratkám, frázím, ustáleným klišé, trpnému rodu, slangu (i odbornému) a plurálu majestaticum (nejsi-li mluvčí
řešitelského týmu);
pozor na obecná adjektiva (i stupňovaná), opakovací a vztažná zájmena;
pozor na nesrozumitelné metafory, hyperboly, banality, nejasné či naopak zcela transparentní analogie. Slovní
hříčka nebo zdařilý vtip proberou posluchače z letargie, jejich přebytek promění přednášku v estrádu;
jsi-li toho ještě schopen, hlídej si frekvenci slov. Pozn.: nejen sportovci mívají kupříkladu před televizním
mikrofonem slovní zásobu retardovaného neandrtálce;
na dlouhé video a audio záznamy nebývá čas (obvykle nic neřeší a jsou jen přílohou sdělení);

4. VYUŽITÍ PRÁCE
·

snaž se to vydat (mohl by pomoci konzultant – viz bod 1).

5. PŘESTO PAMATUJ, ŽE:
V současnosti žije 80 – 90% vědců z celých dosavadních dějin lidstva.
Ročně vychází 300.000 monografií včetně 15.000 sborníků z konferencí a asi 70.000 odborných časopisů v 65 jazycích
(tj. asi 100.000 časopiseckých stránek denně). Ale 50% všech citací (tzv. citační index) je ze 152 časopisů (0,22%
celkového počtu), 80% všech citací je soustředěno ve 2000 časopisech (2,86%).
Denně vychází 6000 – 7000 článků, ale jen asi 5% jsou původní odborná sdělení. Z nich 30 – 50% publikovaných prací
nebude nikdy citováno. Naopak 90% citací je soustředěno na 1% článků.
V Evropě vychází 40% všech odborných informací anglicky, 40% francouzsky, 6% německy a 14% v ostatních jazycích.
Abstrakt článku přečte 20 lidí, jeho nadpis 500.
Odborný pracovník přečte cca 200 článků ročně.
Klesá počet soukromně odebíraných odborných časopisů a stoupá jejich počet půjčovaných v knihovnách, nicméně více
než 50% není nikdy zapůjčeno.
Asi 85% odborné literatury je vydáváno jako potencionální zdroj grantů, odborné kvalifikace nebo z důvodů
seberealizace.
Podle : Vyleťal – Váchová 2000
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