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Úvod do studia biologie

Tomáš Grim
Univerzita Palackého, Olomouc

Tutor thesis

Pravidla zdravého rozumu

• nevím = hledám informace

• nenacházím informace = ptám se

• nevím, že nevím = průšvih

• např.:

• povinnost sledovat UPOL mail (přeposílání)

• Pravidla tvorby absolventských prací ze zoologie

• Pravidla pro obhajobu bakalářské a magisterské práce

web katedry zoologie
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Co opravdu potřebujete vědět?

• start – cesta – cíl (Bc., Mgr., Ph.D., práce?)

• pravidla hry, silničního provozu

• neznalost neomlouvá

• „proč je práce tištěna jednostranně?“

• ... automaticky očekáváme ...



Co opravdu potřebujete vědět?

• start – cesta – cíl (Bc., Mgr., Ph.D., práce?)

• výbava: „mental hiking boots“

• koncepty, termíny

• čtení, psaní, počítání

• argumentace, prezentace

• plánování, logistika, time management
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Pozn. pod čarou

• „Ale já nechci dělat vědu a Ph.D., chci učit na gymplu ...“

1. bez Mgr.?
vědecká práce (vč. bakalářky) = stejná pravidla, základ

2. co víte ...  (P. S. z 1. ligy fotbalové do 1. badatelské)
John Maynard-Smith (letecký inženýr)
William Hamilton (ekonom) atd.

3. transferrable skills



Čím dřív, tím líp

• cíl: Bc., Mgr., Ph.D., práce?

• Ph.D.: „Až budu mít Bc. začnu se učit statistiku ...“

• pozdě: konkurence ~ náskok

• práce (ne jen jako „lektor“): IF, citace, granty ...

• konkurence: 

• okresní přebory vs. mistrovství

• moravští ornitologové (Crex) vs. světoví biologové (PRSL)

• tenure = publikace
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Výuka – problémy & řešení

• „stereotypy vytvářené po staletí ... za Rakouska-Uherska“

• „pedagog [by měl] poskytnout základní kostru znalostí, 
ukázat směr a způsob, jak získat více informací 
a odlišit podstatné od podružného až bezcenného balastu, 
a zbytek nechat na nich“

• „studenti plní úkoly, sami dohledávají informace a skládají si 
mozaiku poznání, a to i mimo školu“

• „pořádání minikonferencí, na nichž studenti prezentují 
vlastní projekty “ = aktivní pochopení

• vs. pasivní „memorování“ 

Votýpka Živa 2015

Výuka – problémy & řešení

• „Motivovat studenty, aby aktivně přistupovali k vlastnímu 
vzdělání“

• „Současný biolog nemusí být obdařen encyklopedickými 
znalostmi, ale musí mít fantazii, aby si dokázal klást 
zajímavé otázky, a být zvídavý a nekonvenční, aby uměl 
hledat odpovědi. Potřebuje i dobrodružnou povahu a 
odvahu pouštět se do badatelských a průzkumných úkolů, 
které dopředu nezaručují úspěch.“

• vs. falešný pocit jistoty „nabifluju se a prolezu“

Votýpka Živa 2015
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Výuka – problémy & řešení

• „popisnost“

• vs. vysvětelní (pattern vs. mechanismus)

• „odborníci i laici pokládají zahlcení přemírou faktů za jeden 
z nejhorších hříchů současného školství“

• vs. „cíleně trénovat kritické myšlení a rozhodování“

• semináře, journal club

Živa 4/2015

Výuka – problémy & řešení

• „odolnost vůči informační temné hmotě a schopnost 
kriticky prosévat zdroje poznatků měla patřit k naprosto 
základnímu vzdělání člověka“ (= ne jen biologa)

• = přenositelná dovednost

• přenositelné dovednosti =

• ... i kdybyste nedostudovali, není to (USB:-) ztráta času 

Mihulka Živa 2015
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Výuka – problémy & řešení

• lineární biflování:

• „přednáška, cvičení, zkouška“ ... a repete

• síťové pochopení:

• souvislosti, odbočky, hypertext, poznámky pod čarou

• proto: USB = odbočky, pozn. pod č., opakování už řečeného

Výuka – problémy & řešení

• k čemu příklady z nereálného světa? 

• nepraktická doporučení
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Kdybych se mohl vrátit na začátek ...
• “What is one thing you wish someone had told you when you were starting grad 

school?” (graduate = po Bc.)

• „Read:
Stearns S. 1987:
Some modest advice for graduate students. 
Bulletin of the Ecological Society of America 68: 145-149.“

Kdybych se mohl vrátit na začátek ...

• Paralelní světy: 
„Přečti si ...“ vs. „Vyhodili mi MS, nemůžu obhájit Ph.D. ...“

vlastní zkušenost
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Kdybych se mohl vrátit na začátek ...

• Paralelní světy: 
„Kdo nečetl Sobecký gen, není biolog“ vs. „jen popularizace“

• „Nečetls S. gen? Seš lůzr, o biologii nevíš nic!“

• arogantní?

• díky!

vlastní nepříjemná a proto užitečná zkušenost

Kdybych se mohl vrátit na začátek ...

Sedláček Vesmír 2015
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Příklad 1: obhajoby

Zobač 2015

Příklad 1: obhajoby

Zobač 2015

= 1 věta = odstavec ()

7 odstavců
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Příklad 1: obhajoby

Zobač 2015

Příklad 1: obhajoby

Zobač 2015
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Příklad 1: obhajoby

• formální „prkotiny“ – odvádějí zbytečně pozornost

• nenápadný zdroj nápadných neúspěchů

• pro členy komise: „red flag“

• Wiki: „A signal of danger or a problem“

• ubírá body, krok za krokem

Pozn.: je fér chyby zveřejňovat?

• ano ...

• stejně už dávno byly zveřejněny

• ... a víc než jen fér – je to užitečné:

• „chytrý člověk se učí vlastními chybami, moudrý cizími“

• klíčové: nakouknout pod pokličku:

https://theses.cz/
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Příklad 3: státnice

• student začíná odpověď na hlavní otázku:

• „Obratlovci mají ledviny a páteř ...“

• „Ptáci mají dvojitý žaludek, mazovou žlázu a ...“

• „Savce dělíme na sudokopytníky, hr(a)báče ...“

• = jste plně mimo

• priority – pořadí

• hierarchie: „třída“, „podtřída“, „nadřád“, „řád“, ...

• „Obratlovci mají duplikaci hox-genů, neurální lištu ...“

• „Ptáci mají endotermii, peří, srůsty na kostře, ...“

• „Savce dělíme vejcorodé a živorodé, ty na vačnatce a pl ...“

realita

Příklad 3: státnice

• určení skokana: „... natáhneme nohu ...“

• hierarchie určování: 1. skupina, 2. druh

• „jsou zelení“

• diagnostický znak vs. podružný korelát

realita

Rana                                Pelophylax
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Příklad 4: poznávačka

• základní taxony musíte poznat 100%

realita

Příklad 5: státnice

• (pa)rohy vs. sekundární čelistní kloub

• podružné (who cares) vs. zásadní (= nutné, neznat = za „F“)

• 1. dojem zásadní ~ rozhoduje

• struktura zkoušení:

• hlavní otázka (vylosovaná)

• doplňující otázka/y

• poznávačka – zařazovat automaticky, nepobízet

• fylogeneze – co je nad a pod, co sesterská skupina

• „tahat jak z chlupaté deky“ – ne, mluvte samostatně

realita
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Příklad 5: státnice

• „po výstupu na souš měli ...“

• logika pořadí: 

• před – po (1. květ, 2. plod; 1. ektotermie, 2. endotermie; ...)

• obecné – speciální

• běžné – vzácné

• staré – nové

• je fér říct „Nevím“ 

• ... a nezdržovat

realita

Leitmotiv – receiver psychology

„Signallers will be 
selected to produce 

signals that are 
more easily 
received“

nabídka poptávka
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Suma sumárum – státnice a obhajoby

• uvažovat strategicky:

• co členové komise stihnou shlédnout a zhodnotit z BP/DP?

1. název

2. abstrakt

3. formát referencí (listujeme odzadu)

4. obrázky

5. tabulky

6. statistiku

7. první a poslední odstavec Diskuze

Suma sumárum – státnice a obhajoby

• uvažovat strategicky:

• co členové komise stihnou shlédnout a zhodnotit z BP/DP?

• co ovlivní:

• školitele a oponenta – 100 % rozsahu práce 

• komisi – 5 % rozsahu práce 

• rozhoduje komise
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• „impakt“ – nutné zlo (jako každé srovnávání ... !)

• necitovaná práce – nemusela vůbec vyjít – zbytečná 

• málo článků & nízké IF = omezená šance: 

• ... získat grant

• ... dělat (kvalitní) výzkum

• ... financovat studenty 

Osobní zkušenost

Kaštovský Živa 2015

„Scientists, like sportsmen and writers, 
are ... running for ... prizes ...“

Medawar 1979: Advice to a Young Scientist

Realita vědy ...

Živa 2009

• ... trocha sebereflexe neuškodí:
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Ke čtení a zamyšlení

Grim Živa 2009

Problémy

• nepochopení: „Bakalářka? Nutné zlo!“

• Jen pár kreditů, ale ... !

• naivita: „Diplomku odevzdám v dubnu.“

• Ovšem. V letošním? V jaké kvalitě?

• neschopnost: „Školitelka mi práci doladí.“

• Je to její práce?

• nesamostatnost: „Školitel mi vždy poradí.“

• Školitel má právě dovolenou...

Dlouhodobá zkušenost
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Řešení

Dlouhodobá zkušenost

• nepochopení: „Bakalářka? Nutné zlo!“

• Priorita: kde jinde se konečně naučit číst, psát a počítat?

• naivita: „Diplomku odevzdám v dubnu.“

• Znalost trvání (time management, Paretovo pravidlo, ...)

• neschopnost: „Školitelka mi práci doladí.“

• „Moje práce je moje práce.“ 

• nesamostatnost: „Školitel mi vždy poradí.“

• „Nečekaná pomoc je milé překvapení!“

Problémy

• nezájem: „Terén? Až budou exkurze ...“

• Stíháte se učit rychle!

• pasivita: „Naučím se to na přednášce.“

• Respekt před geniálními studenty!

• strach: „Statistika? Těžká, nezvládnu ...“

• Důležité znalosti jsou často těžké.

• nezodpovědnost: „Vedoucí se o mě postará.“

• Jistě, jste středobodem je(jí)ho vesmíru.

Dlouhodobá zkušenost
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Řešení

Dlouhodobá zkušenost

• nezájem: „Terén? Až budou exkurze ...“

• exkurze navíc (bez kreditů), samostatnost

• pasivita: „Naučím se to na přednášce.“

• ne „na“, ale „po“ = samostudium

• strach: „Statistika? Těžká, nezvládnu ...“

• „C“ může být důležitější než „A“; kredity jsou to poslední

• nezodpovědnost: „Vedoucí se o mě postará.“

• „Jsem zodpovědný sám za sebe.“

Řešení ... má problém

• co máme k dispozici:

• USB = 2 hod./týden x 13 týdnů = 26 hodin ≈ 1 den 

• co potřebujete:

• 10 000 hodin ≈ 400 dnů 

• USB = úvod, nasměrování, rozcestník

• principy nezávislé na kontextu

• transferrable skills

Kdo chce, hledá způsob. 
Kdo nechce, hledá důvod.

(Jan Werich)
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Další řešení

• semináře

• Journal Club

• ScienceCafé

• TED talks

• knižní čtivo

• Vesmír, Živa, ...

• internetové nekonečno ...

Terénní zkušenost je zásadní

• i pro učitele (ne-vědce), tuzemsko i tropy, práce i rekreace 

ZOO/TREKO
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Proč jste tady?

• „Mám ráda přírodu“

• „Doma chováme papoušky“

• „Sbírám houby“

• „Baví mě pozorovat veverky a chtěl bych na nich bádat“

• „Chtěl bych učit biologii“

• „Rodiče jsou oba biologové“

• „Rodiče chtějí, abych měl univerzitní vzdělání“

Z přijímačkových pohovorů

S. Stearns

Dobré zprávy: stačí pár dovedností ...

• obhájení Bc., Mgr., Ph.D., doc., prof. vyžaduje:

1. seznámím se s tématem

2. nasbírám data

3. zanalyzuju data

4. sepíšu text

5. obhájím práci
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... a triviality dělají největší potíže

• základy jsou důležitější než naleštěná okna

• číst, psát, počítat – umí někdo?

• mnoho způsobů, které nefungují 

• málo způsobů, které fungují! 



... a triviality dělají největší potíže

• dovednosti:

• priority teď

• detaily později
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Paretovo pravidlo („80/20“)

80 %

20 %

20 %

80 %

vynaložený čas → výsledky

Vilfredo Pareto

Naivní očekávání vs. realita

←USB→

Kde platí?
čas – psaní bakalářky, článku ...
úsilí – naučit se jazyk, statistiku ...
znalosti – zkouška, státnice ...

„... jenom to doleštím“

• vždy lze vylepšit → nekonečný regres

• „writing block“ 

• pauza (cf. Paretovo pravidlo!)

• optimalizace – ne „nitpicking“ (pedantství)

• „... and now something completely different (?)“

• totožný princip platí všude!

zdravý selský rozum
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Optimalizace: angličtina

 základy vs. předminulý čas ...

 opak krásné literatury

zdravý selský rozum

Z eseje „Jak má vypadat [PGS] studium“

„ ... paradoxní je, že kurzy angličtiny, které 
jsem absolvovala, Vás připravují pouze na 
to jak splnit zkoušku na určené úrovni a 
jak vyplnit všechny části bez ohledu na 
praktičnost a použitelnost těchto 
dovedností v běžném životě natož pak pro 
vědecké účely ...
Osobně mi prozpívá, dává a učí víc 
kontakt s našimi zahraničními kolegy, než 
mi přinášeli několikaleté přípravy na 
rádoby odborný zkouškový test – např. 
část „writing“ ...“

Optimalizace: vzorek

• „Jakou mám mít cílovou velikost vzorku?“

 „Čím větší, tím lepší“

zdravý selský rozum; Taborsky Ethology 2010
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Optimalizace: statistika

 statistika – základy! 

 mnoho metod ~ GLM

Grafen & Hails 2002

Zodpovědnost

• rozhodnutí (např. studovat na PřF) = zodpovědnost

• „ochota nést následky“

• „nést následky“

• psaní, obhajoba ... „kůže na trh“

• kritika

• brát si něco osobně ...
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Volba tématu

• jaké téma BP, DP ... ? 

• schopnosti: zájem, terénní/kancelářský typ

• omezení: kondice, alergie ... 

• kdy, kde a kolik dat? (optimalizace)

• kdy začít? (BP – třeťák je pozdě)

• „Some of the greatest catastrophes in graduate education 
could have been avoided by a little intelligent foresight.“

 S. C. Stearns

Volba vedoucího

• chci bádat? 

• co? data z literatury vs. terén

• publikuje vedoucí? = má finance? (výzkum, stipendia)

• změnit vedoucího? (nemá čas, zájem ...)

• „Some of the greatest catastrophes in graduate education 
could have been avoided by a little intelligent foresight.“

 S. C. Stearns

Z eseje „Jak má vypadat [PGS] studium“

„... jedině zkušený odborník může dát „štěněti“ jako je doktorand 
adekvátní informaci o tom, co pro něj má smysl a co je naprosto 
nepotřebná ztráta času. Existují studenti, kteří působí naprosto 
bezprizorním dojmem a zdánlivou nepotřebností možná až neexistencí 
vedoucího. ...“
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Project proposal

• co, jak, do kdy?

• hypotéza & predikce 

• „proč ... ?“, „jak ... ?“ = ne popis!

• logistika: zdroj dat (lokalita, literatura) 

• metodika – detailní (co je to „délka zobáku“? )

• literatura

• vč. jakým způsobem a jak často hledat další zdroje

bez něj nezačínat!

Project proposal

• časový průběh

• rozpočet & zdroj financování

• očekávaný výstup: jen diplomka, nebo článek?

• konzultant(i) (= mimo školitele)

• kritika od zkušenějších i spolužáků

bez něj nezačínat!
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Project proposal

• povolení k výzkumu, schválení etickou komisí

bez něj nezačínat!

Time management 
• „znalost trvání“

• sms před půlnocí „deadline je zítra“ ...

• normální deadline na „komenty“ = 1-2 týdny

• korektura Vesmír ~3 000 slov ...

• normální rychlost čtení = 150 – 200 slov / min. 

• 8 hodin

• zkrácení abstraktu: 150 → 125 slov

• 2 hodiny

• název (Hanley et al. ms) - 1 hodina
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File management 

• znalost umístění

• pořádnost

• PDF – 1 složka

• texty

• každý rukopis, téma, … = 1 složka

• file name management



Studium = věc cviku

• psaní

• Dawkins – eseje – ambulakrární soustava, ...

• „talent od narození“ vs. realita 

• pravidlo 10 000 hodin



„Nejjistější pomůcka k psaní je trochu 
lepidla na mé židli.“ (A. Trollope)
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Priority vs. detaily

• jak se vyhnout tvorbě paskvilů?

• jaká doporučení v příručkách?

• typografie „-,–,―,...“ 

• 5°C vs. 5 °C

• kvůli tomu vám diplomku (atd.) nevyhodí

• konkrétní pravidla → obecné principy

• obecné principy → konkrétní pravidla

zdravý selský rozum

⁄

Pravidla

• ... a kdy je porušit (metapravidla)

Dalajláma
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Kreativita

• psaní absolventské práce:

• forma ~ ne (kretenivita)

• obsah ~ ano

• zkouška:

• obsah ~ ne (kretenivita)

• forma ~ ano

web katedry zoologie

http://www.yale.edu/eeb/stearns/advice.htm

• jak se naučit psát? 

• hodně číst!

• ne sběr dat, analýzy, psaní apod.!

1. znalost oboru – co a jak se řeší?

2. inspirace – co budu já řešit?

3. „infikace“ vědeckým stylem psaní

4. jak dlouhá má být věta? 

5. jak má vypadat tabulka?

Psaní & čtení

S. C. Stearns



32

Kritické myšlení & sebereflexe

• sebereflexe – co se mi čte dobře?

• sebekritika – co jsem napsal za b...

Grim Tichodroma 2011

S. C. Stearns

Kritické myšlení & sebereflexe

• „Jak to, že vidíš třísku v oku svého 
bratra, ale trám ve vlastním oku 
nepozoruješ?“ (Matouš 7,3)

• Kritizuji, něco mě vytáčí ...
… a co já? :-)

• projekce (C. G. Jung)

starší literatura
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Vzory

• nevhodné vzory (ne vždy, často):

• bakalářky, diplomky

• vhodné vzory (ne vždy, často):

• hojně citované články

• uznávaní spisovatelé

Přesvědčování

Brown & Lomolino 1998: Biogeography. 2. vyd. (s. 373)

• examinátoři

• komise

• redaktoři

• recenzenti

• sponzoři

• …
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Vřele doporučeno ke čtení



Stearns S. C. 1987: Some modest advice for graduate students.

http://www.yale.edu/eeb/stearns/advice.htm

Thompson J. N. 2005: On being a successful graduate student in the sciences.

http://bio.research.ucsc.edu/people/thompson/StudentSuccess.pdf

Klein J. 1998: Vláda průměrnosti. Vesmír 77: 48–49, 107–109.

http://www.vesmir.cz/clanek/vlada-prumernosti

Novotný V. 2000: Kargo kult, český vědecký. Vesmír 79: 284.

http://www.vesmir.cz/clanek/kargo-kult-cesky-vedecky

O’Connor R. J. 2000: Why ecology lags behind biology. Scientist 14: 35–37.

Několik prostých doporučení ...

• Always prepare for the worst

• Nobody cares about you

• You must know why your work is important

• Psychological problems are the biggest barrier

• Avoid taking lectures - they're usually inefficient

• Write a proposal and get it criticized

http://www.yale.edu/eeb/stearns/advice.htm 
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Několik prostých doporučení ...

http://www.yale.edu/eeb/stearns/advice.htm 

Nobody cares about you

Tichá 2011 (UK Praha) 
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Nobody cares about you

Posudek oponenta (O. Sedláček) na DP Tichá 2011 (UK Praha) 

Nobody cares about you

Posudek oponenta (O. Sedláček) na DP Tichá 2011 (UK Praha) 
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Nobody cares about you

Posudek oponenta (O. Sedláček) na DP Tichá 2011 (UK Praha) 

Sumář: sedmero priorit

• za svoji práci jsem zodpovědný já (můj přístup = základ)

• učím se z chyb – cizích i vlastních

• obec. principy = priority (ne specifické „prkotiny“)

• plánuju (Paretovo pravidlo, ...)

• optimalizace → efektivita 

• trénovat (projev: státnice, obhajoba)

• forma + obsah → přesvědčování

zdravý rozum


