Doporučení pro psaní bakalářské práce

Bakalářskou práci vypracovávají studenti třetího ročníku jako studijní povinnost. Protože se u mnohých jedná o sepsání prvního vědeckého textu, je zde studentům předkládán několik podrobnějších doporučení, která by jim mohla pomoci se svou bakalářskou prací uspět při obhajobách. Tento návod samozřejmě není a nemůže být vyčerpávající, každý  svěřený úkol je natolik specifický, že se nedá vměstnat do několika řádků tohoto textu (ostatně není vůbec mým cílem snižovat diverzitu seminárních prací). S mnohým vám jistě ochotně pomohou vaši školitelé. Přesto i tento návod může zabránit často opakovaným hrubým chybám.
Bakalářská práce se zpravidla (ale ne povinně) zabývá tématem příbuzným následné diplomové práci. Přestože se může jednat i o reanalýzu již publikovaných dat (ve třetím ročníku má málokdo vlastní data), bývá většinou pojata jako review. I u prací s vlastními daty je velmi vhodné napsat teoretický úvod. Jedním ze základních požadavků na bakalářskou práci je totiž prokázat schopnost práce s literaturou a orientaci ve studované problematice. Správné review – kýžený cíl bakalářské práce, je založeno na již publikovaném, přesto má být objevným textem, kde autor dochází dovednou kombinací faktů k netriviálním závěrům. 

	Základní podmínkou úspěšného sepsání je začít včas, napsat samostatně smysluplný text zabere mnohem víc času než si začátečníci představují. Za měsíc nikdo dobrou bakalářskou práci nenapíše.


	Odkazy na relevantní literaturu asi budete nejčastěji vyhledávat na internetu v databázích Web of Science, Biological Abstracts či Zoological Records, pamatujte však, že v nich jsou odkazy jen od r. 1980, potřebné starší odkazy vyhledejte např. v citacích prací, které už máte.


	Dříve než se pustíte do psaní, ujasněte si téma a rozvrh vašeho sdělení. Napsání osnovy vám usnadní neodbíhat od tématu a držet se logického členění. 


	Vaše práce by měla mít jednotný příběh – nesmí mít charakter výpisků z jednotlivých článků, musíte s informacemi pracovat, snažit se je propojovat. Výsledný text review vzniká jako mozaika, do které na vhodné místo doplňujete informace podpořené odkazy z různých zdrojů


	Snažte se vyhledávat napětí mezi tvrzeními různých autorů: záleží na metodice? Co autoři při dělání pokusu či interpretaci výsledků zanedbali? Články nejsou kanonické texty – autoři se mohou mýlit a často to i dělají – nevěřte jim, udržujte si kritický odstup


	Neopisujte výsledky předchozích autorů (např. „31,42 % všech sledovaných ptáků…“). Takto podrobná informace je zřídka opravdu zajímavá ve shrnujícím textu.


	Každá věta musí mít smysl a musí zapadat do ostatního textu. O každé informaci musí autor vědět, proč ji uvedl a zda je v práci funkční (např. nepsat v práci o chování gekonů, že Konrad Lorenz dostal Nobelovu cenu).


	Ke svému textu také přistupujte tvořivě, nebojte se ho třeba i několikrát přepsat či přeházet odstavce a kapitoly.


	Každá netriviální informace musí být podpořena citací.


	Pokud se dopouštíte přímé citace, tj. opisujete doslova větu či část věty, dejte ji do uvozovek a samozřejmě uveďte pramen. Plagiátorství je považováno za jeden z nejhorších zločinů!


	Vyhledávejte primární zdroje informací; pokud je to možné, necitujte učebnici, skripta či popularizační literaturu. Poctivě uveďte, kdy se jedná o citaci sekundární (oponent a další čtenáři stejně většinou poznají, které zdroje máte a které jsou vám pravděpodobně nedostupné).


	Citace uvádějte jednotně. Vyberte si styl citací podle nějakého časopisu a držte se ho. V textu citujte např. takto: 


„Shine (1978) tvrdí, že existuje souvislost mezi pohlavní dvojtvárností a přítomností samčích soubojů.“ nebo „U hadů byla doložena souvislost mezi pohlavní dvojtvárností a přítomností samčích soubojů (Shine, 1978).“

Více prací stejného autora uvádějte v textu např. takto: Shine, 1978, 1994. Pro dva autory: Berry & Shine, 1980; pro více než tři autory: Viets et al., 1993. 

Pro seznam citované literatury se mně  líbí např. tento způsob (ale nevnucuji):

Časopis: u vědeckých časopisů se neudává číslo, pouze ročník (volume)

Shine R. 1978. Sexual size dimorphism and male combat in snakes. Oecologia 33: 269-277.

Viets BE, Tousignant A, Ewert MC, Nelson CE, Crews D. 1993. Temperature-dependent sex determination in the leopard gecko, Eublepharis macularius. Journal of Experimental Zoology 265: 679-683.

Kniha:

Smith HM. 1946. Handbook of lizards: lizards of the United States and of Canada. Ithaca, London: Cornell University Press.

Stať ve sborníku či kapitola v knize:

Grismer LL. 1988. Phylogeny, taxonomy, classification, and biogeography of eublepharid geckos. In: Estes R, Pregill G, eds. Phylogenetic relationships of the lizard families. Stanford: Stanford University Press, pp. 369-469.

	Sekundární citace:

Clarc JT. 1974. Stick and leaf insects. Winchester: Barry Shurlock and Co. ex Sivinski J. 1978. Intrasexual aggression in the stick insects Diapheromera veliei and D. covilleae and sexual dimorphism in the Phasmatodea. Psyche 78: 395-405.

	V seznamu literatury uvádějte publikace abecedně podle jména autora, více prací od stejného autora uveďte chronologicky, více prací stejného autora ve stejném roce označte v textu i v seznamu literatury a,b… (např. Shine 1978a,b)

Velké tabulky či větší množství obrázků (spíše grafů) se dává do příloh, aby se nerušila struktura textu. U obrázků a tabulek musí být samovysvětlující popisky.

-	Text dejte před vytisknutím do řádného formátu. Dodržujte nějaký standardní typ a velikost písma (tak cca 12) a řádkování (většinou 1.5), odstavce zarovnejte do bloku, na okraji stránky nechte patřičný okraj (obvykle 2,5 cm), stránky číslujte…

	Na rozsahu práce zpravidla příliš nezáleží, deset stránek je však přece jen dost málo!


	Stejně není možné striktně určit rozsah citované literatury, prostudovaných a citovaných prací by mělo být tak aspoň 50.


	Práci průběžně konzultujte se školitelem, včas mu ukažte předběžnou verzi – on musí mít dost času na přečtení, vy na zapracování jeho připomínek. Je vhodné dát text přečíst i kolegům z ročníku s podobnými autorskými starostmi či starším, zkušenějším  studentům.


	Práci odevzdávejte ve stanoveném termínu ve třech svázaných exemplářích (stačí kroužkovou vazbou). Jeden exemplář je pro školitele, druhý pro oponenta, třetí pro vystavení práce k nahlédnutí pro veřejnost před obhajobou. 


Zápočet bývá udělen po veřejné obhajobě vaší práce, proto uvádím ještě několik málo poznámek k obhajobě:

	Dodržujte časový limit


	Snažte se říct vše podstatné, ale opravdu jen podstatné


	Patrně budete používat prezentaci v Power Pointu, dbejte na dostatečně velké písmo (cca od velikosti 20)


	Snažte se mít na snímku co nejméně textu, dejte přednost stručným poznámkám před celými větami (posluchači jsou obvykle líní číst celý text, uvedení souvislého textu vás nutí k přečtení místo k okomentování)


	Vyvarujte se dílčích nepřehledných tabulek, při prezentaci je málo času a posluchač se v nich zpravidla nestihne zorientovat




Příjemnou zábavu při čtení, psaní, přepisování a obhajování přeje


								Lukáš Kratochvíl


