
AKADEMICKÉ PSANÍ (BDX_AKAP) – obsah kurzu

ORGANIZAČNÍ POKYNY – postup práce, termíny a úkoly, podmínky 
zápočtu

LEKCE I. Knihovní služby ESF a MU

Knihovny a knihovní služby    
Pravidla využívání knihoven MU a ESF – to nejpodstatnější v kostce

Co se nabízí a jaké služby jsou poskytovány?
Elektronická prezenční výpůjčka
Ohlášené knihy
Obsahy časopisů

Knihovní systém Aleph
Čtenářské konto – autentizované služby
Výpůjčky a prodlužování výpůjční lhůty
Rezervace aktuálně nedostupných titulů
Zasílání novinek e-mailem

Vyhledávání v knihovním katalogu
Základní vyhledávání
Vyhledávání podle předmětových hesel
Vyhledávání z více polí
Pokročilé vyhledávání
Společné volby vyhledávacích formulářů
Prohlížení rejstříků
Přehled nových titulů v knihovnách

Manipulace s vyhledanou množinou záznamů [pro zvídavé]
Seznam dotazů
Řazení seznamu výsledků
Zpřesnění dotazu a filtrování
Schránka
Další tipy pro práci s knihovním katalogem

LEKCE II. Elektronické informace

Databáze časopiseckých článků
Elektronické knihy
Nepostradatelní pomocníci: citační rejstříky, Metalib a SFX

Specializované databáze
GMID (Global Market Information Database)
Mediální databáze Anopress IT
Patria Plus
Creditinfo Albertina, Gold edition
e-diplomky ESF / MU
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LEKCE III. Seznámení s akademickým textem

Akademický text a proces jeho vzniku
Co je to akademický text    
Typy školních akademických textů
Podle jakých kritérií bude text hodnocen
Přehled největších a nejčastějších problémů studentských prací
Ideální průběh výzkumu
Plánování času na práci
Shrnutí

Volba tématu, cíle, školitele a tvorba návrhu výzkumu
Volba tématu
Možnost tvorby vlastního tématu
Tvorba výzkumné otázky
Role školitele, jeho volba a spolupráce s ním¨
Návrh výzkumu
Shrnutí

LEKCE IV. Vlastní psaní

Studium literatury
Proč číst relevantní literaturu
Hodnocení kvality zdrojů
Jak najít a získat relevantní zdroje
Vlastní studium literatury
Shrnutí

Vlastní psaní
Hlavní zásady
Plánování textu 
První draft a zásady, jak psát 
Editování, recenzování a revidování textu       
Prvky akademického textu a jejich využití
Kapitoly, oddíly a odstavce 
Styl a jazyk akademického textu 
Shrnutí    

LEKCE V. Autorská etika

Co to je plagiátorství aneb „opisujte na úrovni a podle pravidel“
Základní principy přebírání myšlenek a tvrzení
Typy převzetí
Autocitace
Podvrh
„Přiměřený“ rozsah přímých a nepřímých citací
Proslulé plagiátorské kauzy
Boj vysokých škol proti plagiátorství – systém na odhalování plagiátů na MU
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací
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Citování a ukázky citací
Co je bibliografická citace
Základní principy pro vytváření bibliografických citací
Obsah a pořadí bibliografické citace
Jak citovat nejčastější druhy dokumentů
Vzhled bibliografických záznamů

Metody citování
Citace pomocí odkazů do seznamu použitých zdrojů
Citování na místě
Souhrn užitečných odkazů

Software na správu bibliografických citací  [pro zvídavé]

LEKCE VI. Technické náležitosti psaní

Argumentace
Úvod do argumentace
Deduktivní, induktivní a napadnutelné argumenty [pro zvídavé]
Argumentační chyby
Shrnutí

Typografie a sazba
Pravidla úpravy písemností
Vzhled stránky
Správné psaní mezer
Česká versus anglická pravidla sazby
Speciální symboly
Doporučujeme

Prezentace grafických dat
Jakou ilustraci zvolit
Základní typy grafů
Vybrané speciální typy ilustrací
Zkreslování v grafech
Technická stránka věci

LEKCE VII. Metodologie

Poznámky k metodám práce a poznání ve společenských vědách
Systém věd
Specifika společenských věd: jazyk, „pravdivé“ poznání, vývoj vědy
Hodnotová neutralita nebo „angažovaná věda“?
Obtíže s předvídáním budoucnosti
Metody vědecké práce

Metody a techniky ekonomického výzkumu
Teoretický výzkum
Tvorba klasického mikroekonomického modelu
Tvorba multiagentového modelu
Tvorba makroekonomického modelu
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Empirický výzkum I: sběr dat, dotazníková šetření, experimentální 
ekonomie, mezinárodní srovnání 
Sběr dat
Dotazníková šetření
Experimentální ekonomie
Mezinárodní srovnání

Empirický výzkum II: analýza dat a tvorba předpovědí
Statistika
Ekonometrie
Modelování a mikrosimulační modely v ekonomii
Shrnutí 

LEKCE VIII. Tvůrčí volno 1 

LEKCE IX. Tvůrčí volno 2 

LEKCE X. Prezentace výsledků 

Prezentace a obhajoba výzkumu
První kroky k prezentaci
Struktura prezentace
Příprava prezentace
Vlastní prezentace
Diskuze, odpovědi a kritika    
Shrnutí

Publikování výsledků výzkumu [pro zvídavé]
Odeslání článku do časopisu
Zavržení článku, revize a jeho přijetí
Shrnutí

LEKCE XI. Psaní v cizích jazycích

Psaní vybraných typů dokumentů v angličtině
Writing Summaries
CVs and cover letters
Writing Reports

Psaní vybraných typů dokumentů ve francouzštině
Résumé
Relations logiques    
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Lettre de motivation

Psaní vybraných typů dokumentů v němčině 
Bewerbung   
Protokoll
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis

Seznam použitých zdrojů
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