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Co a jak?
• Jak psát články, diplomky, ...  

• struktura a jazyk 

• Etika - nejen o plagiátorství 

• Jak nepsat diplomku 

• ukázky z mé práce :) 

• ORCID - identifikace autorů 

• Digital Object Identifier (DOI)



Jak psát…?



Co by měl článek obsahovat?
1. Název článku 

2. Abstrakt 

3. Úvod 

4. Pozorování, výpočty, odvození rovnic, … 

5. Výsledky 

6. Diskuze 

7. Závěr



Abstrakt
1. Kontext - normální věty, žádné heslovité konstrukce 

2. Cíl - normální věty!

3. Metoda - minulý čas!

4. Výsledky!

5. Závěr 

• Vyuhnout se citacím v celém abstraktu



Úvod
• Kontext a pozadí celé práce v rámci oboru 

• Krátké shrnutí



Styl odborného textu
• vyhnout se žargonu a hovorovým výrazům  

• vyhnout se nadbytečným frázím / slovům 

• vyhnout se  vágním tvrzením (docela, nějak, …) 

• vyhnout se superlativům (extrémně úspěšný) 

• vyhnout se zjevným detailům 

• bez citového zabarvení 

• pozor na dlouhá souvětí (max. 2 - 3 věty)



Styl odborného textu
• slovesa místo podst. jmen: 

Našli jsme souvislost mezi metalicitou a gravitací. 

Gravitace a metalicita spolu souvisí. 

• používat jednoduchá a jasná slova:  

ekonomický výhodnější 

levný



Kdo je autorem?



Kdo je autorem? (C. Bertout)
• myšlenka a návrh instrumentu, teorie nebo kódu 

• návrh na pozorování (proposal) 

• vlastní pozorování 

• redukce dat 

• interpretace dat 

• vývoj kódu nebo teorie a modelování dat 

• vlastní psaní článku



Etika
Základní principy: 

A. Pravdivý popis skutečnosti



Etika
Základní principy: 

A. Pravdivý popis skutečnosti 

B. Duševní vlastnictví



Etika
Základní principy: 

A. Pravdivý popis skutečnosti 

B. Duševní vlastnictví 

!

• Porušení těchto principů může vést až           
k zákazu publikování!



Co je neetické chování?
• Používat neexistující nebo padělaná data či články 

• Úmyslné vyvozování chybných důsledků z reálných dat nebo 
překrucování skutečnosti - modifikace naměřených dat 

• Publikování cizích myšlenek nebo textu bez uvedení zdroje 
(to se týká i autora samotného - tzv. self-plagiátorství) 

• Citace zdrojů, které jsem nečetl 

• Podání článku do více časopisů najednou 

• ...



Co bych udělal jinak...
• ... díky ... 

• Ve skutečnosti však bohužel nemáme ... 

• Bylo proto velkým překvapením, že ... 

• Jelikož je YORP efekt velmi závislý na průměru ... 

• ... je proto YORP už naprosto zanedbatelný ...



ORCID 
& 

DOI



ORCID
• Jednoduchá identifikace autorů 

• (snad) zanedlouho na ADS



ORCID



Digital Object Identifier



Konec



http://pisudiplomku.tumblr.com/post/47263501050/kdyz-mam-
pocit-ze-muj-argument-pred-oponentem-obstoji


