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ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 Student – studium – rozpisy témat 
 https://is.muni.cz/auth/rozpis/index?fakulta=1431;obdobi=7304 

 

 Postup: 
 Vyplnit oficiální zadání v IS (vedoucí práce) 

 Vytisknout z IS 3x  

 Podepsat student a školitel  

 Odevzdat RNDr. Heleně Nejezchlebové, Ph.D. (na semináři, na 

sekretariátě) 

 Komise složená z učitelů OFIŽ schvaluje zadání závěrečné práce 

 Později bude zadání podepsané ředitelem ústavu vráceno pro založení 

do závěrečné práce 

!!!Odevzdat do 31. 10. 2018!!! 
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SPECIALITY 

 Externista vedoucí 
 Nutný konzultant (kontaktní osoba) z OFIŽ 

 V případě komplikací při zadávání práce kontaktovat doc. Váchu 

 Oponent práce musí být z OFIŽ 

 Cizojazyčné práce 
 Specifikovat jazyk práce už v zadání 

 Slovenština – oponent musí být rodilý mluvčí 

 Učitelé 

 Zadání: http://botzool.sci.muni.cz/zaverecne-prace 

 Vytisknout 3x (student, sekretariát ÚBZ, studijní), podpis studenta, 

školitele, vedoucího pracovní skupiny, ředitelem ÚBZ (sekretariát ÚBZ) 

a potvrzení ze studijního oddělení. 
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POŽADAVKY ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

  Studenti fyziologie živočichů 
 http://www.sci.muni.cz/ofiz/vyuka/dokumenty 

 Vyčkat na aktualizovanou verzi 

 

 

 POZOR!!! Učitelé se řídí pokyny z BOTZOOL: 
 http://botzool.sci.muni.cz/theses/pokyny_bc_opatreni.pdf 

 

 

 Seznam nejčastějších chyb sestavený školiteli a 
oponenty: 

 http://www.sci.muni.cz/ofiz/wp-content/uploads/2012/10/doporuceni.pdf 
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INFORMACE O DĚNÍ NA OFIŽ 

 FB Ústavu experimentální biologie 
https://www.facebook.com/Ústav-experimentální-biologie-
182347125135176/ 

 

 PR manažerka: julia.kovacova@ceitec.muni.cz 

 

 Stánky OFIŽ http://www.sci.muni.cz/ofiz/ 

 

 Hromadný seznam ofiz_a36@sci.muni.cz 

 

 

 Připravujeme: nové stránky OFIŽ, instagram UEB 
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VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

 Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

 Zastřešuje 30 databází, odkazy na full texty 

 

 Elektronické zdroje MU http://library.muni.cz/ezdroje 

 Díky login do MU je možné získat přístup k předplaceným platformám 

(VPN!!) 

 

 WOS https://login.webofknowledge.com 

 Nutný institucionální login, sciometrické údaje o autorech a časopisech 

 Endnote, researcherID 
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CITAČNÍ MANAŽERY 

 EndNoteWeb https://access.clarivate.com/login?app=endnote 

 

 

 Mendeley https://www.mendeley.com/ 

 

 

 

  Zotero https://www.zotero.org/ 
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UŽITEČNÉ STRÁNKY 

 LinkedIn https://cz.linkedin.com/ 

 Pracovní nabídky, profesionální sociální síť 

 

 ResearchGate https://www.researchgate.net/ 

 Sdílení publikací, hledání odpovědí na praktické otázky, sociální síť v 

přírodních vědách 

 

 Wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub 

 fulltexty 



CO MOŽNÁ NEVÍTE… 

 Office 365 + one drive 
 https://it.muni.cz/sluzby/microsoft-office-365 

 Oficiálně podporované MUNI, GDPR ověřené 

 Neomezený prostor pro ukládání dat 

 UČO@muni.cz 

 

 

 Google disc 
 Velký úložný prostor 

 UČO@mail.muni.cz 
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JAK SPRÁVNĚ CITOVAT??? 

… si povíme příště… 

Nebo… 

https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/ 

 

https://kuk.muni.cz/ask/kurzy/zapis.php 

 

Nebo… 

https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/
https://kuk.muni.cz/ask/kurzy/zapis.php
https://kuk.muni.cz/ask/kurzy/zapis.php

