
Struktura odborného článku v EWIT 

Vzhledem k postupující globalizaci v oblasti vědecké komunikace se budeme držet osvědčeného 

schématu, používaného zejména v anglosaské literatuře pod zkratkou TAIMRD (1)  

Title. 

Titulek je velmi důležitá část celého článku. Ideální je, když titulkem vyjádřuje obsah celé práce. Jde ale i  

o to, aby název práce naopak nesliboval mnohem více, než číní její skutečný obsah. (C. Sorensen takový 

nešvar nazývá „polským balením“(2). ) 

Je třeba zejména uvážit, že jedna ze základních rešeršních metod je založena na vyhledávání klíčových 

slov v titulku. Text se vyhýbá beletristickým prvkům a pokud jsou  přece jen použity, např. u práce 

určené širší odborné veřejnosti, i tady by mělo alespoň někde být obsaženo klíčové slovo. Zcela cíleně lze 

výjimečně použít i provokativní otázku – např. : „UMÍME SPRÁVNĚ VYUŽÍT INTERNET VE VÝUCE?“, ale i 

tak by mělo být  přítomno klíčové slovo. 

Authors.  

Toto schéma zahrnuje autory pod titulní část. V práci jsou uvedeni všechni autoři, kteří se rozhodujícím 

způsobem podíleli na daném úkolu.  

Uvádí se také pracoviště autorů a kontaktní informace. Neměla by chybět např. e-mailová adresa.  

Abstrakt: souhrn. 

Souhrn je vůbec nejdůležitější část publikace. Je to jakási miniatura celého článku. Abstrakt bývá převzat 

do velkých bibliografií  a tím prakticky obecně zpřístupněn. Měl by být psán věcně, přehledně,  pokud 

možno kvantitativně. Uvádí se to podstatné z oddílu Results. V abstraktu nesmí být obsaženo to, co 

není ve vlastním textu článku. 

Ze stejného důvodu jako v předcházejícím textu jsou do abstraktu umístěna všechna důležitá klíčová 

slova – usnadní se tak nalezení článku autorů při jeho budoucím fulltextovém vyhledávání. 

Key words a zejména tzv. deskriptory MeSH, které slouží k indexaci dokumentu (a nahrazují historicky 

starší anotaci) se uvádějí navíc samostatně, jako obligatorní a nedílná součást abstraktu.  

Introduction: úvod. 

Jak sám název napovídá, uvádí do celé problematiky. Popisuje, na co autoři ve své práci navázali, proč  

se do řešení problému vůbec pustili, co je cílem jejich výzkumu. Může zmínit hypotézu, z které při řešení 

problému vycházeli. 

Materials and Methods.  



Materiál a metody – nejrozsáhlejší část vědeckého článku. Text je většinou třeba logicky rozčlenit do 

odstavců.  

Vychází z přehledu použitého „materiálu“– tento obecný výraz se někdy nehodí, protože se pod ním 

rozumí např. i soubory studentů, pedagogů apod. Pracovalo-li se s lidmi, chrání autoři jejich anonymitu. 

Vždy jsou  uvedeni jako osoby (ne jako „případy“), včetně jejich důležitých charakteristik (pro posouzení 

okolností, jako např. věk, předchozí zkušenosti atd.). 

Dále jsou přesně popsány metody, které byly pro  experiment použity. U metod obecně známých stačí 

zmínka, u méně běžných je třeba uvést odkaz na odbornou literaturu. Metody vzácné nebo autory 

modifikované je třeba celé zvlášť popsat.  

Pro tuto část vědeckého textu je nejdůležitější, jestli bude podle popisu možné celý experiment někým 

jiným zopakovat.  

Results: Výsledky. 

Sem patří přehledně zpracované rezultáty všech pokusů a pozorování. Využívá zejména prostředků 

vizuální komunikace – tabulek, grafů, statistik  Musí být uvedeny i výsledky, které nepodporují úvodní 

hypotézu.  

Discussion.  

Diskuse slouží v podstatě ke konfrontaci autory dosažených výsledků s tím, co uvádí dosavadní vědecká 

teorie a praxe. Diskuse by měla končit potvrzením (úplným, částečným, podmíněným) nebo naopak 

nepotvrzením původní hypotézy.  

References.  

Zde jsou citované informační zdroje. Uvedeni jsou  čeští i zahraniční autoři, kteří mají nějaký významný 

vztah k probíranému problému a z jejichž prací autoři čerpali nebo přímo citovali. Ze seznamu by mělo 

být na první pohled patrné, jakou pozornost autoři věnovali přípravě řešení – jak jsou obeznámeni 

s dosavadním stavem v daném oboru, jaký prostor věnují i opozičním názorům, atd. Formální úprava 

citací vychází z požadavků příslušné normy ČSN ISO 690 (01 0197). 

Držíme se následujících zásad: 

• Citovány  jsou bezprostředně související práce  
• Až na výjimky nejsou citovány vlastní práce autorů  

• Odkazy na literaturu musí být maximálně přesné  

Kromě těchto (spíše kanonických než obligatorních) částí klasického článku existují i další doplňující části, 

jakými jsou např. seznam použitých zkratek, poděkování (Acknowledgements), dodatky 

(Appendix).  


