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Úvodní slovo garanta modulu
Mezi základní studijní materiály patří Sylabus modulu, Průvodce studiem modulu
pro prezenční formu studia a Souhrnný metodický materiál pro PS, který nahrazuje
Studijní oporu pro KS (je to však šíře pojatý materiál). Všechny uv
uvedené
edené materiály mají
aktivně podporovat studijní činnost studenta a současně být aktivně využívaným
nástrojem pedagogů. Sylabus tvoří nosnou kostru celého modulu a je východiskem pro
vypracování všech dalších studijních materiálů. Sylabus poskytuje v bodovém
bodov
přehledu
studentovi všechny podstatné informace o modulu. Průvodce studiem modulu pro
prezenční formu studia má studenta podrobněji informovat „jak bude studovat“,
provést jej modulem. Oproti kombinované formě studia je u prezenční formy studia
více prostoru
storu pro pravidelnou a intenzívní komunikaci a proto budou výraznější rozdíly
v rozsahu přímé výuky, v metodách výuky, hodnocení i samotných aktivitách
jednotlivých studentů. Základním studijním materiálem k modulu je Souhrnný
metodický materiál pro PS. Jedná se o písemný materiál, který v sobě zahrnuje výklad
vybraných témat daného modulu. Obsahuje prvky učebnice a současně cvičebnice,
které jsou doplněny řadou interaktivních prvků, aby studenta motivovaly k zamyšlení
nad prezentovanou problematikou.
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1. Název modulu
Bakalářská práce a praxe
2. Číselné označení: B.3.4
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3. Zařazení modulu do studia

bakalářské studium
3. ročník
6. semestr
modul profesní zdatnosti

Typ modulu

Povinný
mezioborový
Rozsah výuky (v hodinách)
Forma ukončení

prezenční forma

0 přednášek + 12 cvičení

zápočet, státní zkouška

4. Studijní zátěž

9

30 kreditů

Charakteristika studijní zátěže
Prezenční studium

Ohodnocení kredity

Absolvování cvičení

1

Příprava na test

1,5

Absolvování praxe

15

Hodnocení praxe

1

Zpracování bakalářské práce

10

Příprava obhajoby bakalářské práce

1,5

Celkem

30

5. Jména vyučujících
Příjmení

Jméno, tituly

Zařazení

Kontakt

Forma výuky

Prášek

František, Ing.

Garant a vyučující

595228128

PS
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Maňák

Radim, Ing.

vyučující

595228132

PS

6. Organizace výuky

Výuka probíhá v souladu s Organizací akademického roku a schváleným
rozvrhem v rámci 4 tříhodinových seminářů. V rámci výuky nejsou zařazeny
žádné přednášky.

7. Definování obsahu prezenční výuky

Učivo je rozděleno do 4 samostatných témat (kapitol). Výuka tohoto modulu navazuje na
modul č. 13 - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi: Modul č. 14 představuje
v zásadě jeho realizační a kontrolní fázi. Výuka je rozdělena do 4 samostatných, na sebe
navazujících témat. Jde o konzultace k metodice zpracování bakalářské práce, kontrolní test
a reagování na zjištěné nedostatky ve znalostech, komplexní vyhodnocení odborné praxe a
přípravu na obhajobu bakalářské práce u SZZ.

Číslo a název modulu
č.
1.

2.

Téma

Přednáška

Hodnocení průběhu praxe, metodické problémy při ne
zpracování bakalářské práce, dohody o provedení práce
s konzultanty, podmínky zápočtu

Kritéria hodnocení bakalářské práce, kontrolní test

ne

Aktivity
Hodnocení
na cvičeních
Vystoupení
Prezence,
studentů
hodnocení
k praxím, výklad
aktivity
vyučujícího,
k metodice,
diskuze
úroveň
k metodice
prezentace
zpracování
k praxi
bakalářských
prací
Výklad učitele ke Prezence,
kritériím
kontrolní
test
hodnocení
bakalářské práce,
zpracování
zadaného testu,
reagování na
hlavní
nedostatky v
odpovědích
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3.

Komplexní informace ke státní závěrečné zkoušce, nácvik ne
prezentace a obhajoby bakalářské práce u SZZ

4.

Vyhodnocení praxe, včetně zápočtu za praxi. Informace o ne
podmínkách převzetí bakalářské práce a udělení zápočtu

Výklad
vyučujícího,
diskuze,
vystoupení
studentů
Individuální
vystoupení
studentů
k absolvované
praxi a předání
požadované
dokumentace,
výklad
vyučujícího

Prezence,
posouzení
úrovně
vystoupení
studentů
Prezence,
hodnocení
praxe
studenty a
zástupci
firem,
zápočet za
praxi

8. Vyučovací metody







Cvičení
Brainstorming
Řízená diskuze
Výklad učitele
Případová studie

9. Požadavky na ukončení modulu

 Tento modul je ukončen 2 zápočty:
Pro udělení zápočtu z cvičení se požaduje minimálně 80% účast na cvičeních a dále
-předat
předat vyučujícímu modulu písemný přehled konzultací s vedoucím bakalářské práce,
včetně potvrzení o převzetí 1 kopie bakalářské práce
-odevzdání
odevzdání bakalářské práce vedoucím
vedoucímu
u bakalářské práce (1 kopie) a vyučujícímu
modulu (originál + 1 kopie)
2. Za odbornou praxi jsou podmínky zápočtu následující:
-předložení k ověření pracovního deníku o průběhu praxe
-Předat
Předat vyučujícímu zpracovaný a podepsaný formulář „Hodnocení
„Hodnoc studenta
na řízené profesní praxi konzultantem“
-Předat
Předat vyučujícímu zpracovaný a podepsaný formulář „Hodnocení řízené profesní
praxe studentem“
-Při
Při vyšší absenci na praxi než 5 dnů žádá student písemně s doloženým
zdůvodněním prore
prorektora
ktora pro řízení výuky o uznání praxe pro účely zápočtu. Omluva
absence do 5 dnů je v kompetenci vyučujícího modulu.
Bakalářská práce se obhajuje u státní závěrečné zkoušky.
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10. Metody a struktura hodnocení







Hodnocení studenta je možno rozdělit do 5 skupin:
Prostá účast, přítomnost na cvičení
Aktivity a chování na cvičeních (aktivní vystupování, prezentace problematiky,
chování v rámci výuky)
Výsledky písemného testu
Zápočet za odbornou praxi
Zápočet za cvičení

Struktury sumativního hodnocení a jeho složek v rámci modulu
Hodnocená aktivita

Získané body

Procentní vyjádření

Účast na cvičeních
Aktivita na cvičeních
Prezentace problematiky
Chování na cvičeních
Výsledky testu
Zápočet za odbornou praxi
Zápočet za cvičení

6
6
5
2
6
45
30

6%
6%
5%
2%
6%
45%
30%

Celkem

100

100

Výsledná hodnotící stupnice
A = 90 - 100%
(90 - 100 bodů)
B = 80 - 89%
(80 - 89 bodů)
C = 70 - 79%
(70 - 79 bodů)
D = 60 - 69%
(60 - 69 bodů)
E = 50 - 59%
(50 – 59 bodů)
F = 49 - 0 %
(49 bodů a méně)

Shrnutí a závěr
Průvodce studiem modulu pro prezenční formu studia je společně se Sylabem základním
informačním zdrojem o obsahu a procesu studia modulu. Vymezuje a charakterizuje
výukový a studijní proces, definuje konkrétní aktivity studenta i pedagoga v čase. Vedle
uvedeného obsahu jsou zde zachyceny metody studia a výuky, hodnocení, požadavky na
úspěšné ukončení modulu. V Průvodci je specifikováno, jak probíhá výukový proces, jak
student studuje, kdy a jak je hodnocen, proč je hodnocen, jakými metodami, z čeho se
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skládá jeho celkové hodnocení.
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