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Úkol

Rešerše a prezentace vědeckých výstupů

Skupinová práce (3–6 lidí ve skupině)

Případné rozdělení rolí je volné

2 fáze:

1. fáze – rešerše a citování vědeckých výstupů (do 13. 11. 2022) 

2. fáze – prezentace na vědecké „konferenci/workshopu“ (termín 14. 12. 2022)



Úkol 1. fáze (do 13. 11. 2022)

Rešerše vědeckých výstupů

1) Sestavit výzkumný tým (3–6 osob) a promyslet společné odborné téma

2) Najít a projít si min. 4 tematicky relevantní vědecké kinantropologické zdroje

(odborné články z databází, monografie, příspěvky na konferenci apod.)

3) Podmínkou je, aby každý zdroj byl typově odlišný

4) Vytvořit k výstupům referenční seznam a správně citovat dle ČSN ISO 690

5) Zaslat jména členů skupiny a vyhotovený referenční seznam na 

lukas.rubin@tul.cz

Do 13. 11. 2022

mailto:lukas.rubin@tul.cz


Úkol 2. fáze (do 14. 12. 2022)

Rešerše a prezentace vědeckých výstupů

1) Prezentovat před ostatními syntézu výsledků z vyhledaných zdrojů společného 

tématu či výsledky 1 vybraného vědeckého článku

2) Prezentace (5 minut) -> plný text odborných zdrojů s sebou

-> prezentace výsledků a závěrů (grafy/tabulky!?)

-> otázky z pléna (volná diskuse na závěr)

Do 14. 12. 2022



Úkol – příklad 1. fáze

Referenční seznam

KOPECKÝ, M., 2004. Tělesný rozvoj a motorická výkonnost 11–15letých chlapců v 

olomouckém regionu. In: Tělesná výchova a sport: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

konference konané ve dnech 24.–25. června 2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

190–200. ISBN 80-7083-901-5.

SHEPHARD, R. J., 1997. Aging, physical activity, and health. Champaign, IL: Human Kinetics, 

487 s. ISBN 0873228898.

SUCHOMEL, A. a RUBÍN, L., 2017. Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v 

mezinárodním kontextu. Studia Kinanthropologica, 18(1), 41–53. ISSN 1213-2101.

VRBAS, J., 2010. Nové přístupy k hodnocení tělesné zdatnosti žáků – součást výchovy ke zdraví 

na 1. stupni ZŠ. Brno. Disertační práce. Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií.
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Informační zdroje

 Minulost vs. současnost

 Informační gramotnost

 Informační přehlcenost dnešní doby znamená jiný 

přístup při práci s informacemi než v minulosti 



Informační zdroje

 Vlastnosti dobrých informačních zdrojů

1) Věrohodnost/správnost

2) Odbornost autora/autorského kolektivu

3) Objektivnost

4) Aktuálnost

5) Ucelenost

6) Kvalita odkazů

7) Formální stránka



Informační zdroje

 Typy zdrojů

1) Primární zdroje – obsahují původní originální záznam myšlenky 

nebo empirických výsledků výzkumné studie

(např. vědecký článek)

2) Sekundární zdroje – odkazují na již publikovaný primární zdroj 

(např. odborné monografie)

3) Terciární zdroje – poskytují přehled teorií a závěrů z primárních 

a sekundárních zdrojů, slouží k orientaci pro další studium

(např. encyklopedie či skripta)



Informační zdroje

 Druhy zdrojů

Vědecké články

Odborné monografie

Výzkumné zprávy, úřední dokumenty, normy

Sborníky ze seminářů, konferencí, kongresů a symposií

Závěrečné práce (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační)

Učební texty a metodické práce

Audiovizuální a počítačová média

Internetové zdroje

Korespondence a ústní rozhovory



Informační zdroje

 Vědecké články

Primární informační zdroj

Recenzované (peer-review)

Součástí časopisů 

-> dohledatelnost v databázích

-> hodnocení kvality časopisů

(impakt faktor)

Příklady česky psaných časopisů:

Česká kinantropologie

Tělesná kultura



Informační zdroje

 Odborné knihy

Nejčastěji sekundární informační zdroj

Recenzované 



Informační zdroje

 Kde tedy hledat?

Knihovny

Univerzitní knihovna (https://knihovna.tul.cz/)

Krajská vědecká knihovna v Liberci (https://www.kvkli.cz/)

Příp. městské knihovny v daných městech

https://knihovna.tul.cz/
https://www.kvkli.cz/


Informační zdroje

 Kde tedy hledat?

Databáze

Web of science (http://apps.webofknowledge.com/)

Scopus (https://www.scopus.com/)

EBSCO SPORTDiscus (https://health.ebsco.com/products/sportdiscus)

ProQuest (https://www.proquest.com/)

ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) 

Google Scholar (https://scholar.google.cz/)

Příp. jiné databázové servery

ResearchGate (https://www.researchgate.net/) 

http://apps.webofknowledge.com/
https://www.kvkli.cz/
https://health.ebsco.com/products/sportdiscus
https://www.proquest.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://scholar.google.cz/
https://www.researchgate.net/


Informační zdroje

 Kde tedy hledat?

Jiné zdroje

Pomoc odborníků

Encyklopedie

Internetové prostředí (pozor!)

Atd.



Citování

 Použití zdroje v textu práce

Přímé citování

Nepřímé citování (parafráze)

 Různé způsoby citování podle norem:

 ČSN ISO 690

 APA (American Psychological Association)

 MLA (Modern Language Associtation) 

 Chicagský citační styl

 Pozor na autorská práva (!)



Citace v textu

 Přímá a nepřímá citace

 Odkazy v textu (ČSN ISO 690)



Citace v textu

 Odkazy v textu (ČSN ISO 690)



Citace v referenčním seznamu

 Charakteristika vede k jednoznačné identifikaci

1) Příjmení autora

2) Jméno(a) autora

3) Název práce

4) Rok publikování

5) Údaje o vydání

6) Další identifikátory



Citace v referenčním seznamu

 Uvedení položek dle druhu (ČSN ISO 690) 

Kniha

Článek v časopisu

Elektronické zdroje



Citace v referenčním seznamu

 Tipy pro ušetření práce a času

Citační software 

Mendeley

Citace PRO

OneNote

Zotero

Citační generátory on-line či plug-in Microsoft Word

Citace.com

Generátor online citací

Knihovní systémy

Např. Univerzitní knihovna



Děkuji za pozornost


