Jak vyhledávat a poznat vhodný zdroj
Než začneme...
Když nemluvíte, mějte vypnutý mikrofon.

Pokud jste připojení jen na sluchátka,
můžete se přepnout a vybrat možnost
mikrofon.
Pokud máte nějaký problém se zvukem,
zkuste se znovu připojit ke zvuku nebo
opustit meeting úplně a připojit se znovu.

Pokud můžete, zapněte si kameru :).

Jak pokládat otázky
●
●

prostřednictvím chatu
prostřednictvím ikonky hlásící se (po
položení otázky smažte status)

K otázkám se dostaneme během webináře a
na konci.

1.

2.

3.

4.

Co nás dnes čeká a nemine
Kde hledat
• Google
• Google Scholar
• Knihovna
• Encyklopedie
• Další

Jak hledat
• Vhodnou kombinací klíčových slov
• Vědět, co potřebuji najít
Co hledat
•
•
•
•
•

Závěrečné práce
Odborné články a knihy
Encyklopedické články
Statistické údaje, výsledky výzkumů
Další

Zúžení tématu
O čem budu psát?
dostupné zdroje a
informace

lokalita
časové omezení

Zúžení tématu
co přesně mě v rámci dané
problematiky zajímá

orientace v tématu

Hypotéza / výzkumná otázka / cíl práce

Zúžení tématu
O čem
budu psát

Road traffic accidents - their
causes and prevention

Dopravní nehody – jejich příčiny
a prevence

Zúžení
tématu

Motorcycle accidents in the CR
(2016-2018) - their causes and
prevention

Dopravní nehody motocyklů v ČR
(2016-2018) – jejich příčiny a
prevence

Most motorcycle accidents are
caused by riders.

Při nehodách motocyklů je
viníkem nehody většinou řidič
motocyklu.

Young motorcycle riders cause
more accidents than older riders.

Mladí řidiči motocyklů způsobí
více dopravních nehod.

Hypotéza /
výzkumná
otázka / cíl
práce

Klíčová slova
Téma práce:
Motorcycle accidents in the CR (2016-2018) - their
causes and prevention
Správná kombinace synonym,
nadřazených a podřazených slov
mi umožní najít relevantní
dokumenty.

Klíčová slova
traffic/road accidents

dopravní nehody

motorcycle/motorbike

motocykl

accidents/crashes/injuries
cause

příčiny

prevention

prevence

Kde hledat

•
•
•
•

Google
Google Scholar
NTK vyhledávač
Britannica

Praktická ukázka a různé typy zdrojů

Shrnutí a závěrečné tipy

Typy zdrojů a jejich využití

Typ zdroje

K čemu využít

Kde hledat

Odborný článek

●
●

informace relevantní pro mou práci
mohu čerpat z obsahové části článku i z toho, jaké
postupy a metodologie jsou použité

Google Scholar
Knihovní databáze

Monografie, knihy

●
●

porozumění tématu více do hloubky
mohu mít jedno stěžejní dílo pro celou práci ale
myslím na to, že bych měl/a zachovat citační
pestrost, tj. používat více zdrojů

Google Books
Google Scholar
Knihovní databáze

Oficiální webové
stránky institucí a
oficiální dokumenty
institucí

●

původní informace, jedná se např. o ministerstva,
statistický úřad, výzkumná centra apod.
když potřebuji tvrdá data (počet obyvatel,
výsledky výzkumu apod.), případně další oficiální
informace

Google

●

Typy zdrojů a jejich využití
Typ zdroje

K čemu využít

Kde hledat

Metodiky

●
●

relevantní informace ohledně postupů a metod
často zaštítěné institucí (výzkumná instituce, univerzita apod.)

Google
Google Scholar
Web institucí (škola,
výzkumné centrum
apod.)

Výukové
materiály

●

ujasnění definic, terminologie, základních informací k tématu

Školní zdroje/knihovna
Materiály z výuky

Závěrečné
práce

●

inspirace k tomu, jak studenti píší v daném oboru, jak může být
práce strukturovaná, jak pracovat s citacemi, jaké metody a
metodologie použít
rozcestník pro další zdroje
posudky pomohou vyvarovat se stejných chyb

Google Scholar
www.theses.cz
www.nusl.cz
ProQuest

základní informace k tématu, ve kterém se tak mohu snadno
zorientovat
rozcestník pro další zdroje, které se mohou hodit
překlad slovíček do cizích jazyků
není vnímána jako vhodný zdroj, ze kterého citovat v práci
můžu zde však najít obrázky, které se mi budou hodit pro práci

www.wikipedia.org

●
●
Wikipedia

●

●
●
●
●

Google
• Kombinace vyhledávacích operátorů
• Vyhledávání obrázků - licence

●

●
●
●

statistiky různých institucí
(statistické a jiné úřady);
výroční a jiné zprávy firem,
odborných asociací a dalších
institucí;
technické specifikace;
manuály;
tiskové zprávy apod.

Akademické zdroje:
● články z odborných
časopisů;
● disertační a diplomové
práce;
● materiály z konferencí;
● výzkumné zprávy;
● odborné knihy

Knihy (odborné monografie i
beletrie)
● možnost náhledu do obsahu a
vybraných stran;
● u knih již nechráněných
autorským právem plný text

Google Scholar
•
•
•
•

Knihovní odkaz
Generování bibliografického záznamu
Různé typy odborných zdrojů
Možnost Moje knihovny/Můj profil

NTK vyhledávač
• Přístup k velkému množství zdrojů
• Využívání filtrů a vyhledávacích operátorů
• NTK registrace

Závěrečné tipy

•
•
•

Digitalizované knihovny
www.knihovny.cz
Vzorové SŠ práce
•
•

•

Online podpora
•
•

•

Přírodovědná
Humanitní
Průvodci
Videonávody

MVS, MMS - omezení v době covidu

Závěrečné tipy

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvrhnout si práci - pracovat na tom, na
čem teď mohu
Práci si rozložit v čase
Proaktivně konzultovat
Využívat citační manažery
Organizovat své zdroje
Zálohovat
Dát práci někomu přečíst
Znát a dodržovat formální náležitosti školy

•
•
•

Nečíst všechno (název – abstrakt – závěr)
Zdroje nerelevantní pro práci odložit na
později
Dělat si poznámky
• jak užitečný zdroj je
• v jaké části práce ho použít
• informace o zdroji, citace
• u elektronických zdrojů si ukládat URL
odkaz a datum navštívení stránky

Citační manažery
● Automatické stahování citací
● Organizace stažených článků
● Generování citací pro seznam
literatury

Zotero
CitacePRO
Mendeley

Více v průvodci NTK Citační manažery

Citační manažery

Learn how to use Zotero in 30 minutes
Zotero
●

●

www.zotero.org

●
●

●

Vhodné pro organizaci tištěných
i elektronických zdrojů.
Lze stáhnout, vytvořit nebo nahrát
různé formy zdrojů (video,
prezentace, rozhovor, apod.).
Ukládají se metadata zdrojů včetně
abstraktu, pokud je k dispozici.
Je zdarma, rozšířená verze za
poplatek.
Doplněk do Microsoft Word

Zjednodušte si citování s Citace PRO
Série videí s návodem, jak citační manažer používat
Návod na CitacePRO
Doplněk do Wordu
www.citace.com
www.citacepro.com

Citace PRO
●
●
●
●

Hodí se hlavně na práci
s knihami.
Účet a rozšířená práva skrze
NTK nebo univerzitu.
Jednoduchá generace citací
a bibliografických údajů.
Doplněk do Microsoft Word.

Kde hledat pomoc
Napište nám a zeptejte se

Konzultace
•
•
•
•
•

Vyhledávání a hodnocení informací
Citování
Struktura práce
Individuální přístup
Online

Objednat se na konzultaci

Online návody a vzorové SŠ práce
Služby a podpora pro studenty

Prostor pro vaše dotazy

