
JAK NAPSAT
ZÁVĚREČNOU PRÁCI

 

 

a nezbláznit se

a nenechat se zavřít

a dožít se maturity (to chceš...)

a nestydět se za ní





Napsat závěrečnou práci o 40 normostranách, dodržet
všechna pravidla, splnit zadání a naplnit očekávání… to je

téměř nadlidský úkol. Už jen to zadání je matoucí -
normostrana? A to je jako co?

Ale máme dobrou zprávu! Je to možné a ani to nemusí být
taková otrava, jak to zní.

V tomhle sešitku najdete ty nejzákladnější informace, návody,
zdroje a nápady, které vám s tím pomůžou. V mnoha

případech čerpáme z příručky vaší školy, jen jsme stručnější a
můžeme s vámi posdílet i nějaké vlastní zkušenosti. Zároveň

tu máte místo na vlastní poznámky, otázky a nápady.
Sešit navazuje na naše čtyři prezentace a pomůže vám

připomenout si z nich ty nejdůležitější body.
 

Závěrečná práce není jednoduchá, ale také není nemožná.
Pojďme spolu projít neznámým územím tohoto strašáka

všech maturantů a vysokoškoláků.
 



Z nerváka kliďasem
aneb Jak začít a        

 

naplánovat
soustředit se

nezbláznit se

klišé na okraj: 
opravdu to nenechte
na poslední chvíli...

časový harmonogram - rozvržení práce
do několika úseků

na začátku stačí obecnější (rozvržení
měsíců)
postupně víc a víc podrobně
(týdny, dny... hodiny)

rozvržení času - pilná práce a pravidelné
pauzy jsou základ

pomodoro - 25 min práce a 5 min
pauza - je dobré přizpůsobit tuto
metodu sám sobě (vyzkoušet jiné
časy)

to-do listy - vypište si úkoly a
"odškrtávejte je" - pomohou vám při
organizaci času a namotivují vás

Čas



vyhraďte si čas na práci, neodbíhejte - šetří to čas a nervy
zbavte se všech rušivých prvků

ideální podmínky - každý je má jiné, musíte si najít ty své

Prokrastinace - věčný nepřitel studenta

 pohodlí domova
ruch kavárny
klid knihovny

soustředění o samotě
vzájemná motivace

ranní ptáče
denní tvůrce
noční sova

ověřená klasika (papír, diář, zvýrazňovače)
zázraky techniky (počítač, teleon, tablet)

hudba (Lo-fi)
ticho a klid



 

Výdech, nádech, nejde o život (stres a panika)

 

Utřídit si myšlenky
myšlenkové mapy, soupis nápadů v bodech

Dýchací techniky
vědomé dýchání, počítání dechů, hluboké dýchání, dýchání 2-4...)

Odměny
po věnování daného času práci si pusťe

díl seriálu, zajděte někam s přáteli, dejte si něco sladkého
podle toho, co máte rádi

Motivace
sledovat svůj pokrok, těšit se na odměny

Když to opravdu nejde, běžte dělat něco jiného a vraťte se
k tomu později

práci si UKLÁDEJTE - předcházejte zbytečným stresovým situacím



 

Forest
iPhone - režim soustředění

MindNode

Diagrams.net

MindMup

MindMeister

spojení s kalendářem a
Gmailem

kalendář,
připomenutí, denní

úkolníček

poznámky,
připomenutí,

seznamy

plnění úkolů, cíle, projekty poznámky, jejich
kategorizace, přílohy,

skenování 

Aplikace

Myšlenkové mapy

To-do listy 

Papírová klasika
středoškolský diář, to-do, barevné lístečky, zvýrazňovače



 
řádkování 1,5
Times New Roman
velikost písma 12 nebo 14
okraje 3 cm ze stran, 2,2
cm nahoře a dole

Normostrana 
nejjednodušší je nastavit si
Word, aby odpovídal nstr:

Formátování, typografie 
a další šílenosti...

Vložit prázdnou stránku
Vložit konec stránky
(nebo jen Ctrl+Enter)

Konec stránky
karta Vložení, vlevo

NEENTRUJTE, když se chcete
dostat na konec strany,
zbytečně si rozhodíte celý
dokumentČíslování od určité stránky

karta Vložení, vpravo

Číslo stránky -> Formát
číslování stránek

Do kolonky Začít od napsat
vybranou stranu

Titulní strana
karta Vložení, vlevo

nepočítá se do číslování
stran, stojí za to ji
použít, vypadá to lépe



 

Poznámka pod čarou
karta Reference, vlevo
Být kurzorem na místě v textu, kam
chcete poznámku vložit
ikona Vložit pozn. pod čarou

Vložit citaci z
Wordu? 
Není to příliš
spolehlivý způsob
citací
Doporučujeme radši
Citace.com nebo
Zotero.

Hypertextový odkaz
karta Vložení, uprostřed
Odkaz - do kolonky Adresa
vložte URL stránky, na kterou
chcete odkázat.

Najít a nahradit
karta Domů, vpravo
Ikona Nahradit - najde
zadané slovo a nahradí
ho jiným.

Obsah
karta Reference, vlevo
Vybrerte si obsah z nabídky, nebo si vytvořte svůj. 
Aby automatické generování obsahu fungovalo, musíte pro
nadpisy využít již vytvořené formáty na kartě Domů
(Nadpis1, Nadpis2, Nadpis3), nebo si vytvořit své. 
Vždy když něco změníte, musíte obsah aktualizovat. Kliknete
na něj a vyberete Aktualizovat obsah.



 

Nadpisy
Možnost formátování dle vlastních představ
Nejen nadpisy, ale i různé typy písma (můžete tuto funkci
využít pro naformátování normostrany) 
Pro změnu formátu na něj klikněte pravým tlačítkem a vyberte
možnost Změnit. 
Pro vytvoření nového klikněte na šipku v pravém dolním rohu.

Titulek k obrázkům
karta Reference, uprostřed
vyberete obrázek, ke
kterému chcete vložit
titulek. Kliknete na ikonu
Vložit titulek a potvrdíte.
Nakonec si můžete
vygenerovat seznam obrázků

Rejstřík
karta Reference, vpravo
Vložit rejstřík - vyberte termín,
který chcete vložit do rejstříku,
a klikněte na ikonu Označit
položku. Potvrďte. 
Když budete mít všechny položky
takto označené, klikněte na
Vložit rejstřík. 
Nezapomeňte rejstřík aktualizovat
po přidání nové položky.

Rovnice, symbol
karta Vložení, vpravo

Přeložení do PDF
karta Soubor - Exportovat - Vytvořit soubor PDF/XPS - Publikovat



 

Word má opravdu mnoho funkcí, doporučujeme projít si ho,
podívat se na různé tutoriály, pokud s ním budete opravdu

umět, neuvěřitelně vám usnadní práci.

Netisknutelné znaky
Ikona na kartě Domů v sekci Odstavec vpravo nahoře

Užitečné klávesové zkratky

Na začátek dokumentu - Ctrl+Home

Vybrat vše - Ctrl+A

Pevná mezera - Ctrl+Shift+mezerník

Měkký Enter - Shift+Enter

Podtržení - Ctrl+U

Použití kurzívy - Ctl+I

Uložení dokumentu - Ctrl+S

Použití stylu Normální - Ctrl+Shift+N © - Ctrl+Alt+C

Hypertextový odkaz - Ctrl+K

Tisk dokumentu - Ctrl+P

Použití stylu Nadpis 1, 2 nebo 3 - Ctrl+Alt+1 (nebo 2 nebo 3)

Pokud rádi využíváte klávesové zkratky, Word jich
nabízí mnoho, můžete si je vyhledat na internetu



 

Všechny použité zdroje se musí objevit na konci práce v
kapitole Seznam literatury v pořadí, v jakém se v práci
objevily poprvé.
V textu na ně odkazujte číslem v kulatých závorkách,
popřípadě uveďte stranu, na které se citát v knize objevuje.

nečastější citace podle normy ISO 690
(https://sites.google.com/site/novaiso690/) 
tvorba citací v programu: Citace.com nebo Zotero 
některé online katalogy umožňují vytvořit automaticky
citaci dané publikace, ale tyto citace je třeba zkontrolovat    

Citace zdrojů dle Příručky

Formát citace

Plagiátory nemá nikdo rád
aneb Cituj a buď cool

https://sites.google.com/site/novaiso690/


 

Plagiátory nemá nikdo rád
aneb Cituj a buď cool

kurzívou, v uvozovkách
doslovný přepis textu ze
zdroje
maximálně 10 % všech
převzatých informací
za uvozovkami je odkaz
do Seznamu literatury

Citát

odkaz v textu práce
odkazuje na konkrétní bibliografickou citaci v Seznamu
literatury

Odkaz 

přepis textu vlastními
slovy
na konci musí být odkaz
do Seznamu literatury

Parafráze 

Dejte si pozor, aby použité články
byly recenzované.

Dívejte se na datum vydání publikace



 

využívejte synonyma (synonymus.cz, slovnik-synonym.cz,
slovnik-cizich-slov.abz.cz)
nezahrnujte spojky ani zájmena - tzv. stop slova
nebojte se klíčová slova různě kombinovat, předělávat
popusťte uzdu fantazii - slova mají více synonym a více verzí,
než si myslíte

Klíčová slova

Kde hledat

Nebo si zažádejte o rešerši ke svému
tématu v Městské knihovně v Praze



 

* nebo ? nahrazuje část slova vlevo,
vprostřed slova nebo napravo
(*školní=předškolní, školní;
knihovn*=knihovna, knihovny, knihovník...)
# nahrazuje jeden nebo žádný znak
(colo#r=color, colour)
! nahrazuje právě jeden znak
(disku!e=diskuze, diskuse)
-> rozmezí údajů (2000->2010)

Pomocné znaky

AND - vkládá se mezi dvě
slova, která chcete najít
obě
OR - vkládá se mezi dvě
slova, z nichž chcete najít
alespoň jedno
NOT - píše se před slovo,
které chcete vynechat

Booleovské operátory

v každém katalogu je k
dispozici nápověda, jaké
operátory a pomocné
znaky tam fungují
rozšířené vyhledávání
pomáhá upřesnit dotaz

Vyhledávání



 

Určete si hlavní cíl a stěžejní body - musíte vědět, o čem
mluvíte
Odborně ale s mírou - příliš mnoho odborných slov se
nehodí
Přizpůsobte prezentaci posluchačům - pokud se v daném
oboru orientují, nevysvětlujte zbytečně užité termíny, a
naopak
Naučte se obsah prezentace nazpaměť - ať jen nekoukáte do
materiálů
Prezentace nanečisto (několikrát)

zkuste přednášet zkušebním posluchačům (požádat o
zpětnou vazbu)
nahrajte a poslechnout si svůj projev
změřte si čas prezentování

Příprava

Odprezentuj to jako profík!
aneb jak prezentovat a nezbláznit se



Vzhled - první dojem je opravdu důležitý - oblékněte se
formálně, ale pohodlně
Váš zájem = zájem posluchačů - pokud bude vidět, že vás
téma nezajímá, nebude to zajímat ani posluchače
Oční kontakt - dívejte se do publika - najděte si tři body v
publiku a přecházejte očima z jednoho na druhý (a na třetí)
Rozhodně se nedívejte do stropu, na zem ani na prezentaci
- tam vaši posluchači nejsou
Projev - posluchači vám musí rozumět a musíte je zaujmout

správná hlasitost (ne moc ani málo)
tempo - je lepší mluvit pomaleji a tudíž srozumitelněji
vyhněte se vycpávkovým slovům (takže, ehm...)

Gestikulace - mírná gestikulace je přirozená, ale ve větší
míře může narušovat plynulost prezentace a odvádět tak
pozornost posluchačů

Akce



Na závěr je dobré nechat prostor pro reakce a otázky
posluchačů
Stůjte si za svým - musíte si svou práci umět obhájit (pokud
tomu nevěříte vy, jak tomu mohou věřit posluchači?)
Souvislosti - otázky se mnohdy týkají zdrojů, proto je
dobré se v nich orientovat, zjistit si k tématu víc, než je v
prezentaci

zkuste si předem odhadnout otázky poroty a připravit
se na ně - můžete se zeptat toho, komu budete
přednášet prezentaci na zkoušku

Pokud opravdu nevíte, nevymýšlejte si - nemůžete k tématu
vědět všechno - to není reálné

Reakce



Na první pohled je toho opravdu hodně. Ale nemusíte se
toho bát. V tuhle chvíli je nejdůležitější začít. Pustit se do

toho, vytvořit si nějakou tu myšlenkovou mapu...
nemusíte psaní hned na začátku věnovat dvě hodiny v kuse.

Posaďte se, utři´dte si myšlenky a jděte od toho.
Postupně, jak se budete do psaní dostávat, bude se čas

strávený nad ním prodlužovat.
 

Většina tohoto sešitu jsou jen rady, doporučení a naše
zkušenosti. Určitě ho nemůžete celý vzít a aplikovat na

svou práci - najděte si, co z toho vám vyhovuje a využijte
to. Ne všechno vám musí sedět. Pročtěte si příručku z vaší
školy, abyste věděli, jaké požadavky jsou kladeny přímo

na vás. 
 

Klidně se do toho pusťte již dnes - věnujte pět minut
přípravě na psaní své práce.

 
A nám zbývá už jen vám popřát mnoho štěstí!



Materiál vznikl v rámci projektu Naučit se učit Městské knihovny v Praze.
Zpracovaly: Nikola Lásková, Barbora Šantorová, Aneta Kiliánková, Markéta Beštová




