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Knihy (1)

• Papírové a elektronické

• Seznam použité literatury apriorně znamená 

knihy

• Rozsáhlý seznam použité literatury působí 

pozitivně

• U každého vzorce v bakalářské/diplomové 

práci by měl být odkaz na zdroj [pokud jste 

ho neodvodil(a) sám(a)]



Knihy (2)

• Za pravdivost informací odpovídá autor a 

vydavatel knihy

• Informace jsou statické (nemění se)

• Knihy mají seznam použité literatury

• Texty musí být přepsány svými slovy a musí 

mít odkaz na zdroj

• Bakalářské/diplomové práce jsou ve Stagu

kontrolovány na plagiátorství



Knihy (3)

• V seznamu použité literatury uvádějte pouze 

citované zdroje

• Definice můžou zůstat beze změn, ale musí 

být uveden zdroj

• Pokud chcete citovat doslovný text, použijte 

uvozovky a odkaz na zdroj (netýká se to 

obecně známých definic)

• Citace pište dle normy ČSN ISO 690/2011

• Generátor citací https://www.citace.com/

https://www.citace.com/
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Internet (1)

• Google ví všechno?

• Každý má právo říct svůj názor na internetu a 

prosazovat ho i když je špatný

• Většinou nikdo nezodpovídá za pravdivost 

informací na internetu

• Informace jsou dynamické (mění se v čase)

• Snažte se vždy najít na webové stránce odkaz 

na statický zdroj (knihu nebo vědecký článek)



Internet (2)

• Můžete uvést odkaz na webovou stránku v 

případech, když je to nezbytné (online katalog 

zboží, návod/kniha přístupné jenom online)

• Vždy uvádějte datum citace

• Výhodou internetu je možnost získaní 

nejaktuálnějších informací

• Použití spolehlivých zdrojů může výrazně 

rozšířit Váš rozhled
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Vědecké články (1)

• Malý obsah (většinou 5 až 15 stránek)

• Řeší aktuální problémy

• Většinou mají dobrý seznam použitých zdrojů

• Před vydáním procházejí revizí

• Většinou jsou psány v angličtině

• Občas jsou napsány příliš vědeckým jazykem



Vědecké články (2)

• Jsou to články v časopisech nebo příspěvky 

na konferencích

• Články v časopisech jsou zpravidla větší, 

kvalitnější, plné teorie a mají větší seznam 

použitých zdrojů

• Příspěvky na konferencích jsou menší, lépe 

čitelné a jsou víc zaměřeny na řešení 

praktických úloh



Vědecké články (3)

• Vědecké časopisy můžou být papírové nebo 

elektronické

• Příklad online časopisu zaměřeného na řešení 

kybernetických úloh www.kybernetika.cz

• V případě potřeby Vám online časopis bude 

doporučen vedoucím práce

• V obecném případě se používají databáze 

článků obsahující spoustu vědeckých článků 

v různých oborech

http://www.kybernetika.cz/


Databáze článků

• http://www.sciencedirect.com/

• http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

• Jednotlivé články jsou většinou k dispozici ke 

stažení, ale pouze z univerzitních počítačů

• Článek, z kterého byly čerpány informace, 

musí být citován 

http://www.sciencedirect.com/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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Databáze patentů

• Podrobnou patentovou rešerší se zabývají 

specializované firmy, základní patentovou 

rešerši si však můžete udělat sami

• Česká databáze patentů

https://www.upv.cz/cs.html

• Evropská databáze patentů

http://www.epo.org/index.html

https://www.upv.cz/cs.html
http://www.epo.org/index.html


Získávaní patentů

• Vynález může být patentován za splnění dvou 

podmínek: musí být světovou novinkou a 

nesmí být předem zveřejněn

• Světová novost se ověřuje patentovými úřady

• Ke zveřejnění vynálezu patří jakékoli 

zveřejnění (včetně sociálních sítí) 

• Patenty můžou mít různou působnost (české, 

evropské, světové…) – liší se cenou



Využití patentů

• Pokud je vynález patentován v České 

republice, pak ho nesmíte použít ke 

komerčním účelům na území České 

republiky bez souhlasu autora.

• Dle §18 d) zákona č. 527/1990 Sb (kterým se 

řídí patentové právo): “Práva majitele patentu 

nejsou porušena, využije-li se chráněného 

vynálezu při činnosti prováděné pro 

neobchodní účely”



Doba platnosti patentů

• Doba platnosti patentů v ČR je 20 let

• Doba platnosti užitného vzoru (malého 

patentu) v ČR je 10 let

• Doba platnosti užitných vzorů v zahraničí  

je 6 až 15 let

• Po uplynutí doby platnosti patentu nebo 

užitného vzoru může být jeho obsah využit 

bez žádných omezení
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Závěrečné práce jiných studentů

• Můžete používat bakalářské, diplomové a 

disertační práce jiných studentů

• Můžete používat české a zahraniční práce

• Použitá závěrečná práce musí být citována

• Práce napsané v posledních letech na TUL 

jsou ke stažení ve Stagu

• Dřívější práce jsou k zapůjčení v univerzitní 

knihovně



… A něco navíc



Sebevzdělávací webové stránky

1) Wikipedie

2) Khan Academy

3) Coursera



Sebevzdělávací webové stránky

1) Wikipedie www.wikipedia.org

• Necitujte Wikipedii

http://www.wikipedia.org/
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• Necitujte Wikipedii
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Sebevzdělávací webové stránky

1) Wikipedie www.wikipedia.org

• Necitujte Wikipedii

• Většinou jsou k dispozici statické zdroje 

informace, které pak můžete citovat

• Wikipedie je jedním z nejlepších překladatelů 

na webu

• Pokud česká Wikipedie nenabízí vhodné 

reference, zkuste třeba anglickou ☺

http://www.wikipedia.org/






Sebevzdělávací webové stránky

2) Khan Academy www.khanacademy.org

http://www.khanacademy.org/


Sebevzdělávací webové stránky

2) Khan Academy www.khanacademy.org

• Zopakujte si základní předměty (matematika, 

fyzika, chemie… )

• Připravte se na zkoušky na univerzitě 

(statistika, teorie pravděpodobnosti… )

• Dozvězte se něco navíc (ekonomika, dějepis, 

umění…)

http://www.khanacademy.org/




Sebevzdělávací webové stránky

2) Khan Academy www.khanacademy.org

• Nezisková organizace, veškerý obsah je 

přístupen pro všechny zájemce

• Doporučuji sledovat  originální videa (jsou k 

dispozici titulky)

• Překlady do češtiny jsou k dispozici na 

www.khanovaskola.cz

http://www.khanacademy.org/
http://www.khanovaskola.cz/


Sebevzdělávací webové stránky

3) Coursera www.coursera.org

• Online kurzy z nejlepších světových univerzit

http://www.coursera.org/




Sebevzdělávací webové stránky

3) Coursera www.coursera.org

• Online kurzy z nejlepších světových univerzit

• Velký výběr kurzů a specializací (specializace 

je řada kurzů zaměřena na stejný obor)

http://www.coursera.org/




Sebevzdělávací webové stránky

3) Coursera www.coursera.org

• Online kurzy z nejlepších světových univerzit

• Velký výběr kurzů a specializací (specializace 

je řada kurzů zaměřena na stejný obor)

• Kurzy jsou v angličtině, většinou jsou k 

dispozici titulky

http://www.coursera.org/


Sebevzdělávací webové stránky

3) Coursera www.coursera.org

• Projekt je komerční, získání certifikátu o 

ukončení kurzu, příp. specializace je 

zpoplatněno

• Certifikáty byste mohli přidat do svého CV 

nebo na stránku na LinkedIn

• Obsah jednotlivých kurzů je zpřístupněn 

zdarma (videa ke shlédnutí a stažení, u 

některých kurzů i testy)

http://www.coursera.org/


Děkuji za pozornost


