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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 uvedené 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 přehledu
studentovi všechnyy 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 pro pravidelnou a inten
intenzívní
zívní 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.
garant
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1. Název modulu
Uplatnění na trhu práce – dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

2. Číselné označení: B.3.3

3. Zařazení modulu do studia

bakalářské studium
3. ročník
5. semestr
modul profesní zdatnosti

Typ modulu

Povinný
mezioborový
Rozsah výuky (v hodinách)
Forma ukončení

prezenční forma

0 přednášek + 28 cvičení

zápočet

4. Studijní zátěž
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3,5
,5 kreditů

Charakteristika studijní zátěže
Prezenční studium

Ohodnocení kredity

Absolvování dvouhodinového cvičení

1

Zpracování návrhu zadání bakalářské práce

0,5

Zpracování programu praxe

0,5

Zpracování osnovy bakalářské práce

0,5

Příprava na obsáhlý test

1

Celkem

3,5
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5. Jména vyučujících
Příjmení

Jméno, tituly

Zařazení

Kontakt

Forma výuky

Prášek

František, Ing.

Garant a vyučující

595228128

PS

Maňák

Radim, Ing.

vyučující

595228132

PS

6. Organizace výuky
Výuka probíhá v souladu s Organizací akademického roku a schváleným
rozvrhem v rámci 14 seminářů (cvičení). V rámci výuky nejsou zařazeny žádné
přednášky. Každé cvičení je dvouhodinové.

7. Definování obsahu prezenční výuky

Učivo je rozděleno do 11 samostatných témat (kapitol). Posláním cvičení jsou v zásadě 2
oblasti:
 Připravit studenta na kontakt a spolupráci s podnikem - v konečné fázi úspěšným
absolvováním profesní praxe, včetně komplexního zhodnocení praxe
 Komplexní ovládnutí postupu zpracování bakalářské práce-od
práce
zpracování návrhu
Zadání bakalářské práce až po její formální a věcnou stránku

Číslo a název modulu
č.
1.

Téma

Přednáška

Souhrnná informace o náplni cvičení, včetně podmínek ne
zápočtu

Aktivity
na cvičeních
Výklad
vyučujícího a
vystoupení
každého
studenta o jeho
možnostech
zajistit si
organizaci na
praxi

Hodnocení
Prezence,
počty
studentů se
zajištěnou
firmou na
praxi,
aktivní
reagování
na výklad
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zpracování návrhu zadání bakalářské práce

ne

Bibliografická citace

ne

Program praxe, osnova bakalářské práce

ne

Metodika zpracování bakalářské práce

ne

Vědecká metodologie

ne

Kontrolní test

ne

Výklad
vyučujícího a
vystoupení
každého
studenta o jeho
možnostech
zajistit si
organizaci na
praxi

Prezence,
počty
studentů se
zajištěnou
firmou na
praxi,
aktivní
reagování
na výklad.
Zpracování
návrhu
zadání je
jedna
z podmínek
zápočtu
Prezence,
aktivní
řešení
probíraných
příkladů

Po úvodním
výkladu
vyučujícího
probírání
konkrétních
příkladů
Pod dohledem
Prezence,
vyučujícího
Oba
studenti vytvářejí dokumenty
obecné schéma
předloží
programu praxe
studenti
a osnovy
jako
bakalářské práce podklad pro
zápočet
Prezence,
Výklad
Reagování
vyučujícího
k formálnímu a studentů na
věcnému
kontrolní
zpracování
dotazy k
bakalářské práce, metodice
proložený diskusí
se studenty
Výklad
Prezence,
vyučujícího,
aktivní
příklady na
zapojení
jednotlivé
studentů
metody
při nalézání
vhodných
příkladů
aplikace
metod
Prezence.
Test z probrané
Test
látky a následné
prodiskutování
témat
neuspokojivě
zvládnutých
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8.

9.

10
.
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Výzkum a jeho řízení

ne

Individuální konzultace, kontakt s podniky

ne

Rizika na praxi, dokončení přípravy na praxi

ne

Zápočet, předání oficiálního Zadání bakalářské práce

ne

Výklad
vyučujícího.
Studenti
konfrontují
obecné schéma
procesu výzkumu
s postupem
zpracování
bakalářské práce
Individuální
konzultace
s vyučujícím,
s vedoucím
bakalářské práce
a se zástupcem
organizace pro
praxi
Metodou
brainstorming
budou studenti
specifikovat
možná rizika a
nepříjemnosti na
praxi. Následně
výklad
vyučujícího o
příslušné
legislativě.
Při splnění
stanovených
podmínek
udělení zápočtu.
Předání Zadání
bakalářské práce.

Prezence.
Kontrola
porozumění
výkladu při
aplikaci
obecného
schématu
procesu
výzkumu
Úroveň,
obsah a
četnost
dotazů
ukáže
stupeň
zvládnutí
témat
Prezence.
Aktivní
zapojení do
brainstormi
ngu

Zápočet

8. Vyučovací metody







cvičení
brainstorming
řízená diskuze
výklad učitele
případová studie

9. Požadavky na ukončení modulu

Tato část modulu je ukončena zápočtem. Podmínkou zápočtu je minimálně 80% účast
na cvičení a odevzdání vyučujícímu 3 písemných dokumentů:
 Návrh programu praxe, podepsaný konzultantem praxe (zástupce organizace)
 Návrh Zadání bakalářské práce, odsouhlasený zvoleným vedoucím bakalářské práce
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 Návrh osnovy bakalářské práce, podepsaný zvoleným vedoucím bakalářské práce

10. Metody a struktura hodnocení






Hodnocení studenta je možno rozdělit do 4 skupin:
Prostá účast, přítomnost na cvičení
Aktivity a chování na cvičeních (aktivní vystupování, prezentace problematiky,
chování v rámci výuky)
Výsledky písemného testu
Zápočet

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

10
10
7,5
2,5
10
60

10%
10%
7,5%
2,5%
10%
60%

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)
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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
sahu 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
skládá jeho celkové
lkové hodnocení.
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