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NÁZEV, TITULNÍ STRANA

● název má odpovídat finálnímu tématu práce
● (zapsání názvu do systému do prosince)
● vyhněte se anglickým termínům

– cizojazyčný termín pouze pokud je ustáleným odborným 
výrazem (mindfulness ano, body image ne)

– hledejte v české literatuře, článcích, ptejte se pedagogů

● citujte správně tituly a pracoviště!
– správné jméno pracoviště najdete na webu pracoviště



 
 

ABSTRAKT

● píšeme až na samý závěr práce
● obsahuje vlastně celou strukturu ve stručných větách

– úvod: motivace / nadhození problému / hypotézy a cíl
– metody: koho, kdy, kde a jak jsme zkoumali
– výsledky: hlavní zjištění s číselnými výsledky
– závěr: formulace závěrečného zjištění

● omezeno rozsahem, typicky 250 slov / 1500-2000 znaků
● strukturujte, ideálně včetně mezinadpisů
● klíčová slova

– nejdůležitější termíny z řešené problematiky
– charakterizují základní tematiku práce
– slouží pro katalogizaci (vyhledávání)



 
 



 
 

1. ÚVOD

● 1 - 1.5 strany
● stručně nastínění problému a motivace práce
● zdůvodnění výběru tématu
● současný stav řešení problematiky (stručně, více v teorii)
● stanovení cíle a pracovních hypotéz
● očekávaný přínos práce
● BEZ citací díla jiných autorů



 
 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

● 15 - 20 stran
● důkladný přehled domácí i zahraniční literatury až do současnosti
● prokázání schopnosti odbornou literaturu

– vyhledat
– prostudovat
– tématicky utřídit
– analyzovat informace z dané oblasti

● citace!
● podrobné anatomické přehledy atd. NE - neopisujte učebnice!



 
 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA - ZDROJE

Typy zdrojů
● primární 

– původní práce v odborných časopisech
– zprávy z konferencí, sympozií, postery, sborníky
– kvalifikační práce (diplomové, disertační)
– normy, patenty, technická dokumentace, firemní dokumenty
– experimenty, data
– pozor na kvalitu!



 
 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA - ZDROJE

● sekundární
– systematické zpracování primární literatury včetně citací
– sborníky reviews (Cochrane Library), kompendia
– literatura citací = všechny databáze typy PubMed, 

WebOfScience atd
● terciární

– informace zhuštěné, nebývají doloženy citacemi
– monografie, učebnice, encyklopedie, slovníky, příručky ...



 
 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA - ZDROJE

● jak poznat dobrý zdroj?
– peer-reviewed časopis, ideálně anglicky psaný
– článek byl již pozitivně citován, a to nejen spoluautory
– poctivě uvádí metody, přehnaně nezobecňuje, vyrovnává se s 

omezeními studie a možnými námitkami
● vyplatí se začít od sekundárních zdrojů jako Cochrane 

Library – bohatá studnice odkazů
● vyplatí se jít „po autorovi“ dobré publikace, většinou téma 

rozvíjí



 
 

COCHRANE COLLABORATION

● Cochrane Collaboration, www.cochrane.org
● založeno 1993
● 37 000 lidí ze 130 zemí, kteří jsou organizováni v 53 skupinách 

(Review Groups)
● www.cochranelibrary.org
● vždy podrobný abstrakt s vypíchnutými hlavními výsledky
● vždy „plain language summary“ - shrnutí pro „vědeckého laika“
● ne vždy veřejně dostupný celý text (akademická knihovna ano)



 
 

COCHRANE REVIEW GROUPS

    Acute Respiratory Infections

    Airways

    Anaesthesia, Critical and Emergency Care

    Back and Neck

    Bone, Joint and Muscle Trauma

    Breast Cancer

    Childhood Cancer

    Colorectal Cancer

    Common Mental Disorders

    Consumers and Communication

    Cystic Fibrosis and Genetic Disorders

    Dementia and Cognitive Improvement

    Developmental, Psychosocial and Learning 

         Problems

    Drugs and Alcohol

    Effective Practice and Organisation of Care

    ENT

    Epilepsy

    Eyes and Vision

    Fertility Regulation

    Gynaecological, Neuro-oncology and 

        Orphan Cancer

    Gynaecology and Fertility

    Haematological Malignancies

    Heart

    Hepato-Biliary

    HIV/AIDS

    Hypertension

    IBD

    Incontinence

    Infectious Diseases

    Injuries

    Kidney and Transplant

    Lung Cancer

    Metabolic and Endocrine Disorders

    Methodology Review

    Movement Disorders

    

    Multiple Sclerosis and Rare Diseases of the CNS

    Musculoskeletal

    Neonatal

    Neuromuscular

    Oral Health

    Pain, Palliative and Supportive Care

    Pregnancy and Childbirth

    Public Health

    Schizophrenia

    Skin

    STI

    Stroke

    Tobacco Addiction

    Upper GI and Pancreatic Diseases

    Urology

    Vascular

    Cochrane Occupational Safety and Health Review

    Wounds



 
 



 
 



 
 

KDE HLEDAT INFORMACE

● Cochrane Library www.cochranelibrary.org 
● profesní databáze UpToDate, BMJ Clinical Evidence, 

DynaMed
– placený přístup, omezený volný přístup se základními tezemi
– pomůže vám Národní lékařská knihovna (www.nlk.cz)

● PubMed – netříděné, neinterpretované, je tam vše 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
– abstrakt + odkaz na plný text, je-li online
– SciHub – pirátský server s plnými texty i placených publikací

● scholar.google.com – prohledává i česky psané publikace



 
 



 
 



 
 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA - CITACE

● při rešerši doporučuji tvořit strukturovaný seznam odkazů 
se stručnou anotací

● z něj se pak v průběhu stane seznam citací
● při psaní textu doporučuji nepoužívat čísla, ale jméno+rok

● citační software: Mendeley, EndNote, Zotero
– správa odkazů
– EndNote přímo propojuje se psaným textem





 
 

CITACE

● slouží k odlišení převzatých informací / názorů / závěrů a  
vlastních zjištění / názorů 

● přiznávají autorství 
● v textu musí být zřetelné, co je citace a co je vlastní
● nevydávejte cizí myšlenky za svoje, nikdy nevíte, kdy se 

stanete ministry :)
● autorský zákon 
● citační norma ČSN ISO 690 (010197)



 
 

CITACE

● Harvardský systém
– Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje 

na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá 
(2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces 
sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená 
slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75)

● Číslovaný seznam
– Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje 

na zpracování informace (18). Například Holá (19) tvrdí, že 
komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých 
informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (20).



 
 

Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací
● a. Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument.
● b. Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje. Citujeme konkrétní vydání nebo verzi.
● c. Předně přebíráme údaje z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky apod.), dalším zdrojem informací je pak v 

následujícím pořadí: rub  titulní strany, hlavička stránky, obálka, obal, doprovodná dokumentace (např. leták, manuál). Pokud se 
některý údaj objevuje v dokumentu v různých formách, použije se forma objevující se na význačném místě.

● d. Pořadí údajů je přesně stanoveno normou.
● e. Bibliografická citace by měla být co nejpřesnější. Nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. 

Doporučujeme také uvádět nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného dokumentu důležité.
● f. Pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se následujícím. V některých případech lze údaj dohledat v jiných 

zdrojích nebo nahradit zástupnou formulací.
● g. V případě, že některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce. Jestliže přebíráme nebo odhadujeme 

více údajů za sebou, sloučíme je do jedné závorky. Do hranaté závorky se umísťují také opravy. 
– Neznáme místo vydání (ale jsme schopni ho zjistit): Zapíšeme [Praha]: Computer Press, 2008.
– V dokumentu uveden rok 1959 (zjevně chybný). Zapíšeme 1959 [1995]

● h. Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu. V jazyce tvorby bibliografické citace se uvádí 
pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých 
závorkách. Výjimku tvoří bod i. 

● i. Jakýkoliv prvek, který není v latinském písmu, se transliteruje (např. cyrilika) nebo transkribuje (např. čínské znaky).
● j. Podoba bibliografických citací musí být jednotná v celém dokumentu (jednotný styl, formát a interpunkce).



 
 

OBRÁZKY

● i obrázky a ilustrace je třeba „citovat“
● uvedení zdroje ideálně v záhlaví nebo patičce obrázku
● souhlas autora!

– osobní svolení, komunikace
– obecné svolení v publikaci
– volná licence
– nákup obrázku

● někdy je nejjednodušší nakreslit obrázek vlastní



 
 

ABSTRAKT , ÚVOD A TEORETICKÁ ČÁST

Abstrakt: dodržujte strukturu,  nerozepisujte se, pište
    nakonec

Úvod: napište nakonec, motivace, cíl práce, výzkumná
    otázka, hypotézy,  neprozrazujte rozuzlení :)

Teoretická část:
–  „neopisujte“ učebnice
– vztahujte rešerši přímo/úzce ke studovanému tématu, rozšiřte o podobné 

při neexistenci literatury
– správně a korektně citujte
– dodržujte autorská práva k ilustracím
– veďte čtenáře k výzkumné otázce a hypotézám
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VÝZKUMNÁ OTÁZKA X FORMULACE HYPOTÉZY

● obecně nadhozený „dojem“ nijak neotestujete, a tedy ani 
nepotvrdíte ani nevyvrátíte

● dobrá výzkumná otázka a dobrá hypotéza jsou základ pro 
dobře postavený výzkum

● výzkumná otázka a hypotéza vychází z vašeho hlubšího 
poznání problému

výzkumná otázka vs. hypotéza:

obecnější pohled vs. konkrétní formulace



 
 

VÝZKUMNÁ OTÁZKA

Chyby ve formulaci výzkumné otázky:
● stanovena pouze oblast výzkumu („Problémy ve 

fyzioterapii nemocných s X“)
● odpověď známá / triviální („zlepšuje se chůze v období po 

operaci kyčle?“)



 
 

VÝZKUMNÁ OTÁZKA

Typy výzkumných otázek:
● deskriptivní: klademe si otázku typu „Jaké to je?“ a 

zjišťujeme a popisujeme situaci, stav, výskyt jevu...
● relační: ptáme se, zda existuje vztah mezi zkoumanými 

jevy a jak je vztah těsný (viz. asociace, průřezová studie, 
korelace)

● kauzální: ptáme se, zda jeden jev přímo ovlivňuje druhý 
(experiment umožňující rozlišit kauzální vazby)



 
 

HYPOTÉZA

Pravidla pro formulaci hypotézy:
● Hypotéza je oznamovací věta

– nezaměňovat je s výzkumnou otázkou (problémem)
● Hypotéza vyjadřuje vztah alespoň dvou proměnných 

– vztah je třeba jasně a explicitně vyjádřit
– je vhodné proměnné porovnávat: rozdíly (víc, častěji, silněji, výš, 

odlišné), vztahy (pozitivní, negativní souvislost, korelace) či 
následky (čím – tím, jestliže – pak, jak – tak, když – pak..).

● Hypotéza musí být testovatelná, musí se dát potvrdit nebo 
vyvrátit. Proměnné se musí dát měřit nebo kategorizovat.



 
 

PŘÍKLAD

● výzkumná otázka:
„Souvisí poporodní diastáza s inkontinencí?

● hypotéza:
„Čím vyšší diastáza měřená na úrovni 3cm pod pupkem, tím vyšší skóre v 
dotazníku ICIQ-UI.“

– oznamovací věta 
– diastáza je lokalizovaná a měřená v cm 
– Inkontinence je měřená ve skóre v dorazníku 
– uveden vztah mezi nimi a očekávaná směr pozitivní korelace 
– lze změřit a následně statisticky vyhodnotit a testovat 



 
 

PŘÍKLAD

● výzkumná otázka:
„Zlepšuje fyzioterapie Y statickou rovnováhu nemocných s X?

● hypotéza:
„Pacienti s X mají po tříměsíční terapii Y Berg-balance score vyšší než před 
zahájením terapie.“

– oznamovací věta 
– statická rovnováha je kvantifikovaná BBS 
– uveden vztah s časem 
– uvedena očekávaná změna 
– lze změřit a následně statisticky vyhodnotit a testovat 



 
 

HYPOTÉZA Z HLEDISKA STATISTIKY

Z hlediska statistického testování hypotéz formulujeme vždy PÁR hypotéz:

Nulová hypotéza = „to, co nás nezajímá“

Alternativní hypotéza = „to, co nás zajímá“

● H0: „Pacienti s X mají po tříměsíční terapii Y Berg-balance score stejné jako před 
zahájením terapie.“

● HA: „Pacienti s X mají po tříměsíční terapii Y Berg-balance score jiné / vyšší než 
před zahájením terapie.“

● toto je test rozdílu 
– pokud p > 0.05, říkáme, že nelze prokázat na hladině významnosti 5 % rozdíl
– pokud p < 0.05, říkáme, že jsme prokázali rozdíl na hladině významnosti 5 %

● test ekvivalence: H0: jsou různé alespoň o d, HA: rozdíl je menší než d



 
 

DALŠÍ HYPOTÉZY

● výzkumná otázka má obvykle širší záběr a je řada faktorů, které 
mohou vazbu zformulovanou v hlavní hypotéze modifikovat

● vedlejší hypotézy toto mohou brát do úvahy
● Příklad:

– výzkumná otázka 2: Jaké jsou další faktory, které ovlivňují změnu 
statické rovnováhy?

– hypotéza 2: „Pacienti s vyšším EDSS mají vyšší změnu BBS.“

● během analýzy mohou vyvstat ještě další souvislosti, které 
pokrývá výzkumná otázka, ale už ne konkrétní hypotézy. To 
nevadí :)



 
 

JAK NEDĚLAT CHYBY

Cíl práce / výzkumná otázka

 příliš obecně definované téma („Problémy ve fyzioterapii dětí“)

 na otázku je zřejmá odpověď i bez výzkumu

Hypotéza

 hypotéza není testovatelná (je vyjádřená obecně, nepracuje s
   měřitelnou proměnnou, neříká, jaký rozdíl chceme zkoumat …)

oznamovací věta / dvojice vět (nulová hypotéza a alternativa)

sděluje, jaká měřitelná věc se liší v jenom a druhém případě/skupině,
   případně jak spolu dvě měřitelné věci souvisí

statistik musí být z takové věty rovnou schopen sestavit konkrétní test



 
 

ÚKOL NA PŘÍŠTĚ
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BODY 1. + 2.

● Stručný úvod do problematiky
● Formulace výzkumné otázky nebo úkolu
● Stručné představení současného stavu práce

● Dohromady na cca 2 minuty
● Krátká rozprava o stavu projektu



 
 

PŘÍKLAD

Úkolem mé disertační práce je zhodnotit, jak dobře různé 
testy, škály a dotazníky používané ve fyzioterapeutické praxi 
odpovídají objektivně i subjektivně pociťované změně, a 
doporučit takové, které mají největší vypovídající hodnotu při 
co nejmenším zatížení pacienta s roztroušenou sklerózou.



 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST

www.biostatisticka.cz

http://www.biostatisticka.cz/
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