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Jak se učit?

“Analyzing your mistakes and those of others can be very 
enlightening. ... denying your mistakes will only ... cause 

problems in the long run.“

Odb(p)orné šlamastyky

Jansová 2011 (opravená verze po vyhození předešlé verze...)
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Odb(p)orné šlamastyky...

Jansová 2011

Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost.
U té první si tím však nejsem tak jist. (Albert Einstein)

... mají následky

Z posudku vedoucího (V. Uvíra)
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pravidlo 
marginality

Tyralík (2012)

Odb(p)orné šlamastyky

Kůrková 2011 (UK Praha)
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Odb(p)orné šlamastyky

Tichá 2011 (UK Praha)

Odb(p)orné šlamastyky

Hýžová 2017
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Odb(p)orné šlamastyky

web katedry botaniky PřF UP

Odb(p)orné šlamastyky

Hýžová 2017 (viz také „posudky“!) (viz web TG – Media reports)
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Výběr školitele

Opatrný 1999 (Žurnál UP 9(3): 6). 

xxx
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Konkrétní doporučení - paušálně?

optimální slov

název 10–12

abstrakt 200

rukopis 6 000

věta 15–20

odstavec 150

Forma může maskovat obsah 

!

• malý úkol:

• nakreslete okometricky graf (regresní křivka 
+ cca 10 datových bodů) tak, aby:

• y = 3,0 + 0,5*x
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Poučení

Zuur et al. Methods Ecol. Evol. 2010

• “always show your data“

• explorační analýza dat

• odlehlé hodnoty (outliers)

• 3 nutné „kontroly“:

• linearita efektu

• normalita reziduálů = reziduí (residuals)

• homogenita variance

Recenzní řízení

Behav. Ecol. Sociobiol.
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Recenzní řízení

Biol. J. Linn. Soc.

Autorství

ICMJE 1999: Med. Educ. (http://www.icmje.org/)
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Autorství

• nejčastější příčina etických konfliktů

• vynucované autorství (šéf labu, ...)

• autorství je právo ... (benefit)

• ... a zodpovědnost!   (cost)

Obsah: Co chci sdělit?

• take-home message

• „Who cares?“ – Koho to bude zajímat?

• „So what?“ – Proč je to zajímavé?

• „zatím nevíme ...“ 

• ... nic

Day & Kastel 2006: How to write and Publish scientific paper. G. Press.
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Jak a kolik toho chci sdělit?

• jak = forma

• kolik = obsah

• 2 strany 1 mince:

Harf & Magrath Biol Lett 2011 

Stejný příklad, jiná pointa:

IMRAD – pořadí částí

• Title

• Authors

• Abstract

• Introduction

• Methods

• Results

• Discussion

• Acknowledg(e)ments

• References
O’Connor 1991: Writing Successfully in Science. Routledge.
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IMRAD vs. pořadí psaní

6. Title

• Authors

5. Abstract

4. Introduction

1. Methods

2. Results

3. Discussion

• Acknowledg(e)ments

7. References
O’Connor 1991: Writing Successfully in Science. Routledge.

IMRAD vs. pořadí čtení

1. Title

• Authors

2. Abstract

5. Introduction

6. Methods

3. Results (Fig...)

4. Discussion

• Acknowledg(e)ments

7. References
O’Connor 1991: Writing Successfully in Science. Routledge.
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Logika pořadí a hierarchie témat

O’Connor 1991: Writing Successfully in Science. Routledge.

• Úvod
• Růst mláďat

• Přežívání mláďat

• Metodika
• Růst mláďat

• Přežívání mláďat

• Výsledky
• Růst mláďat

• Přežívání mláďat

• Diskuze
• ...

◄ příklad

Platí při psaní, mluvení, zkoušení:

„Ptáky charakterizuje endotermie, 
peří, létací svaly ... 

Endotermie vznikla nezávisle ... Peří
měli už dinosauři ... Létací svaly 
zahrnují musculus supracoracoideus, 
který ...“

Efekt(iv)ní název - obsah

Listování časopisy
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Efekt(iv)ní název - obsah

Sylvia 2008

Efekt(iv)ní název - obsah

Google Scholar, Web of Science

• modelový druh = prostředek

• odpověď na otázku (hypotézu) = cíl

• kdo bude hledat „white stork“?

• kdo bude hledat „post-fledging“?
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Efekt(iv)ní název - obsah

Charles Darwin – dopis Henrymu W. Batesovi

Bates H. W. 1862: Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. 
Lepidoptera: Heliconidae. Transactions of the Linnean Society" 23: 495–566.

Efekt(iv)ní název

• maximální stručnost

• balast:

 „Studie...“

 „Pozorování...“

 „Významný vliv...“

 (lokalita)

 čas

 (modelový taxon)

• klíčová slova: 

 experimentální

 důkaz

 první (hnízdění ...)

 vliv 

 rozdíl

 nový (vs. replikace!)

O’Connor 1991: Writing Successfully in Science. Routledge.
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Abstrakt

• ≠ Summary (Shrnutí)!

• abstrakt = zkrácená verze článku

• mini-úvod, (metodika), výsledky, implikace

• max. 200 (250, 300) slov 

• délka: 1. submitace vs. finální verze!

• klíčová slova

Internet: veřejně přístupné abstrakty článků

Abstrakt – klíčová slova + příběh!

Tyralík 2012
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Úvod

• proč je to zajímavé?

• co už víme?

• co nevíme a chceme vědět?

• obecné ► konkrétní

• běžné ► vzácné

• starší ► novější

• obecný problém vs. konkrétní taxon

Číst publikovanou literaturu (nejen) z oboru ► „background“

Úvod

• z úvodních vět nepoznáme model. druh, lokalitu a jiné 
podružnosti:

• „Pohlavní výběr, jednu z nejdůležitějších hybných sil 
evoluce, rozdělujeme podle toho, zda probíhá před 
samotnou kopulací (prekopulační pohlavní výběr) nebo až 
po kopulaci (postkopulační pohlavní výběr). ...“

• „Nest placement presumably reflects selection for secure 
sites to minimize failure. Most tests of this hypothesis,
however, have failed to support it. We ...“

Zobač 2015 - DP Cancellieri & Murphy Auk 2015
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Úvod

• poslední odstavec/ce:

 jakou hypotézu testujeme?

 co predikujeme?

 efekt: směr, kvantita

 „… whether there is any difference  …“

 „... we predicted correlation ...“

Číst publikovanou literaturu (nejen) z oboru ► „background“

Úvod ~ psaní rešerše (BP)

• téma → klíčová slova + jejich synonyma

• obecnější (nadřazené) a konkrétnější (podřazené) pojmy

• vyhledávání – Google Scholar, WoS, ... 

• zhodnocení relevance – název, abstrakt, citovanost

• koho zdroj cituje?

• kdo cituje zdroj?

• strukturovaná (pod)témata, třídění obsahu → vlastní závěr

Číst publikovanou literaturu (nejen) z oboru ► „background“
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Metodika

• kdy? (měsíce, roky)

• kde? (koordináty)

• jak?

• replikovatelnost

Sutherland et al. 2004: Bird Ecology and Conservation. Oxford.

Metodika

• délka zobáku = ?

• hatching day = day 0 (nebo 1?)

• sepsat než 
jdete do terénu!

• „Project proposal“

... a mnohé další metodické příručky
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Výsledky

• pořadí významnosti výsledků

• velikost efektu vs. P-hodnoty

• „estimate ± S.E.“ (S.D.)

• směr rozdílu (trendu)

• vs. grafy a tabulky (redundance)

• přesné P-hodnoty (ne N.S., P>0.05)

• %, poměry (lépe než syrová data!)

• ne-interpretovat!

• prezentovat i data proti oblíbené hypotéze

Anderson et al J Wildl Manage 2001

Diskuze

• úvodní odstavec – shrnutí: co nového a zajímavého?

• poslední odstavec – implikace, omezení & co dál?

• konkrétní ► obecné (opak Úvodu!)

• rozlišit fakta vs. spekulace

• ne statistika, nové výsledky apod.

• statistická vs. biologická významnost

Dawkins kontra Gould
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Diskuze

• neznalost předešlých studií

• kritičnost: zjistili opravdu autoři to, co tvrdí?

• „pře-interpretace“

• náročnost inter. v ekologii

• zpětné vazby apod.



Poděkování

• vs. autorství

• ano: pomoc technická, jen sběr dat

• ne: rutinní laboratorní, úřednická práce

• kdo komentoval rukopis

• kdo výzkum financoval (čísla grantů)

• kdo výzkum povolil – etika, licence

• díky (anonymním) recenzentům!

http://www.icmje.org/
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Literatura

• zdroje zastaralé

• ne přesně k tématu

• necitovat: noviny, pop-časopisy, abstrakty, (diplomky)

• citovat:

1. něco zásadního ("a classic")

2. něco nového (on-line first, in press)

3. něco málo známého (ale k věci)

• chybné citace – formát

 necitovat z druhé ruky!

zdravý rozum
reprints

Literatura

• chybné citace obsah - v ekologii 25% (!): 

 necitovat naslepo nebo dle abstraktů!

Todd et al Oikos 2007

„čím blíž se člověk dostane původnímu zdroji, tím lépe“ 
(Ch. Langan in M. Gladwell 2009: Mimo řadu. (s. 96)
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Literatura

• obecné tvrzení ~ obecná citace

• specifické tvrzení ~ specifická citace

• „zoom“:

• využívání zdrojů

• hnízdní parazitismus

• kukačka

• aktuálnost: urbanizace „Jokimaki 1993“ - !

Todd et al Oikos 2007

Formát & styl

Sand-Jensen Oikos 2007
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Formát & styl

• věda ≠ beletrie

• pište:

 jasně (vs. „květnatost“)

 jednoznačně

 bez odboček

 gramaticky správně

 rozlišujte podstatné a ne...

 stručně (souvětí!)

 opakování termínů nevadí!

 ... a pozor na jazyk:

Williams 1995: Style. Toward clarity and grace. Chicago UP.

Formát & styl

• „lajdácké psaní naznačuje lajdácké myšlení“

• pozor na formulace: suggests vs. indicates

• formát všeho – jasná pravidla

author guidelines
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Formát & styl
• trpný rod = 

• činný rod

 stručnější

 není víceznačný

 zodpovědnost!

• čas přítomný – obecné pravdy

• čas minulý – konkrétní nová zjištění

• abstraktní podstatná jména ► aktivní slovesa

• „zjištění, že ...“► „zjistili jsme, že ...“

author guidelines

Přístup: 1000 slov vs. slovní průjem

Jackové: London (1876 –1916)               & Kerouac (1922–1969)
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Přístup: Chronos vs. Kairos

Ernest Hemingway (1899 –1961)

Ernest Hemingway ... had a strong work ethic, and 
got up extremely early every morning to start his 
writing. After lunch he loved to hang out and drink 
for the rest of the day at Sloppy Joe's.

Užitečné zdroje informací
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Užitečné zdroje informací

• http://www.icmje.org/

• http://www.sfedit.net/newsletters.htm

Celkové poučení

• u každého kroku práce: 

• benefits = ?

• costs = ? 

• forma: jasná, jednoznačná, stručná

• obsah: zajímavý, nový, inspirující

• kritika: neberte si ji osobně

• celkově: dělejte vše, jak nejlépe dovedete
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Celkové poučení



Miřte slovem přesně Forma (vědeckého) 
vyjadřování

Neberte si nic osobně Kritika (kolegové, 
recenzenti:-)

Nevytvářejte si žádné 
domněnky

Explicitnost, 
teoretické modely (!)

Vždy dělejte vše, jak 
nejlépe dovedete

Sběr, analýza, interpretace 
dat a literatury

Buďte skeptičtí, ale 
naslouchejte

Interpretace výsledků 
(cizích i vlastních!)


