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Úvodní slovo garanta modulu
Mezi základní studijní materiály patří Sylabus modulu, Průvodce studiem a Studijní opora
pro kombinovanou formu studia. Pro prezenční studium je Studijní opora nahrazena
souhrnným metodickým materiálem. 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 všechny podstatné
informace o modulu. Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia má
studenta podrobněji informovat „jak bude studovat“, provést jej modulem. Oproti prezenční
formě studia se kombinovaná forma studia liší v rozsahu přímé výuky, v metodách výuky,
hodnocení i samotných aktivitách jednotlivých studentů. Základním studijním materiálem
k modulu je Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Jedná se o písemný materiál,
který v sobě zahrnuje výklad vybraných témat daného modulu. Studijní opora v sobě
zahrnuje prvky učebnice a současně cvičebnice, které jsou doplněny řadou interaktivních
prvků, aby studenta motivovaly k zamyšlení nad prezentovanou problematikou.

1. Název modulu

Uplatnění na trhu práce – dílčí část II Bakalářský
seminář + příprava na praxi

2. Číselné označení

Nevyplňovat

3. Zařazení modulu do studia

bakalářské
3. ročník
5. semestr (zimní semestr)
modul profesní zdatnosti
povinný
mezioborový
kombinovaná forma
6 konzultací
zápočet

Typ modulu
Rozsah výuky (v hodinách)
Forma ukončení
4. Studijní zátěž

3,5 kreditů

Charakteristika studijní zátěže
Kombinované studium
Absolvování konzultací k modulu
Příprava na konzultace
Zpracování návrhu zadání bakalářské práce
Zajištění a příprava praxe

Ohodnocení kredity
1,5
0,5
0,5
0,5

Příprava na ověření znalostí
Celkem

5. Jména vyučujících
Příjmení
Jméno, tituly
Prášek

František, Ing.

Maňák

Radim, Ing.

0,5
3,5

Zařazení

Kontakt

Garant a
vyučující
vyučující

595228128

Forma
výuky
KS

595228132

KS

6. Organizace výuky
Kombinovaná výuka předmětu je založena na prezenční a distanční formě výuky. Student
studuje samostatně s využitím studijní opory s možností konzultace prostřednictvím e-mailu,
případně po domluvě s pedagogem osobně, povinně se účastní na třech tutoriálech a
praktické výuce v rámci blokových konzultací:
• Vstupní tutoriál – koná se v prvním týdnu výuky před zahájením blokové výuky v
jednotlivých modulech. Jedná se o setkání studentů s vedoucím prvního ročníku,
seznámení s obsahem studia, cílem a formou studia. Student získá základní informace
o studijních materiálech. Posluchačům je podána podrobná informace o principech
kombinovaného studia, způsobu práce s Průvodci studia a společnými pravidly při
práci s oporami.
• Kontrolní tutoriál – S ohledem na to, že proběhnou pouze 2 konzultace, kontrolní
tutoriál není v programu
• Závěrečný tutoriál – Proběhne v rámci 2. konzultace. Jeho obsahem bude kontrola
splnění podmínek zápočtu, včetně udělení zápočtu a konzultace k nejasnostem a
problémům studentů.
• Prezenční výuka – prezenční výuka představuje vybraná témata části II modulu č. 111, modifikovaná ve smyslu metodiky pro praxe studentů kombinovaného studia a
metodiky zpracování bakalářské práce.
.
7. Definování rozsahu a obsahu prezenční výuky
Učivo je rozděleno do 8 samostatných témat (kapitol).
 Obsah konzultací
 Povinné a doporučené studijní materiály
 Význam a pojetí odborné praxe
 Návrh Zadání bakalářské práce
 Podmínky zápočtu
 Metodika zpracování bakalářské práce
 Bibliografické citace
 Vědecká metodologie
 Výzkum a jeho řízení

Modul č. 13 Uplatnění na trhu práce – dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na
praxi
č.

Téma

Prezenční
výuka
ano
ano

1
2

Studijní materiály-povinné a doporučené
Odborná praxe – pojetí, význam, obsah

3

Vysvětlení obsahu a postupu zpracování návrhu zadání bakalářské práce

ano

4

Metodika zpracování bakalářské práce z hlediska formálního i věcného

ano

5
6
7

Bibliografické citace, výklad + praktické příklady
Vědecká metodologie
Výzkum a jeho řízení – obecné schéma procesu výzkumu a postup
zpracování bakalářské práce

ano
ano
ano

Poznámka
samostudium
Podmíněno
zápočtem v LS
Vlastní návrhy
studentů
Výklad +
samostudium

8
9
X
Označte výuku zařazenou do studijní opory modulu i prezenční výuky ANO (v opačném případě NE). Do
poznámky uvádějte samostudium atd. Respektuje maximální rozsah 2 stran.

8. Časový harmonogram výuky v kombinované formě studia
Jak u měsíční, tak u týdenní konzultace je rozsah jedné konzultace 3 hodiny
• 2 konzultace (3+3 hodiny)
měsíční konzultace
• 2 konzultace (3+3 hodiny)
týdenní konzultace

Varianta I

Časový harmonogram dvou konzultací
Pořadí
konzultace
1

Náplň konzultace
Kontrolní tutoriál
Prezenční výuka

Pokyny pedagoga
Zaměření, úkoly a různé pokyny pro studenty
Obsah obou konzultací, studijní materiály, pojetí
odborné praxe, podmínky zápočtu za ZS, úkol zpracovat
návrh Zadání bakalářské práce-vysvětlení postupu

2

Závěrečný tutoriál

Proběhne v rámci 2. konzultace. Jeho obsahem bude
kontrola splnění podmínek zápočtu, včetně udělení
zápočtu a konzultace k nejasnostem a problémům
studentů.

Prezenční výuka

Metodika zpracování bakalářské práce, bibliografické
citace, vědecká metodologie, výzkum a jeho řízení

9. Vyučovací metody
 cvičení
 řízená diskuze
 výklad učitele
 případové studie
10. Požadavky na ukončení modulu
 Tato část modulu je ukončena zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je
odevzdání zvoleným vedoucím schváleného návrhu Zadání bakalářské práce
vyučujícímu.

11. Metody a struktura hodnocení
 S ohledem na to, že proběhnou pouze 2 plánované konzultace, hodnocení se
koncentruje do splnění jedné základní povinnosti-připravit návrh Zadání bakalářské
práce, zkonzultovat jej se zvoleným vedoucím bakalářské práce a upravit jej do
konečné podoby návrhu dle jeho dispozic.
Struktury sumativního hodnocení a jeho složek v rámci modulu
Hodnocená aktivita
Získané body
Procentní vyjádření
Návrh Zadání bakalářské práce
100
100

Celkem
Výsledná hodnotící stupnice
A = 90 - 100%
B = 80 - 89%
C = 70 - 79%
D = 60 - 69%

100

(90 - 100 bodů)
(80 - 89 bodů)
(70 - 79 bodů)
(60 - 69 bodů)

100

E = 50 - 59%
F = 49 - 0 %

(50 – 59 bodů)
(49 bodů a méně)

Shrnutí a závěr
Průvodce studiem modulu-část II zachycuje ve stručnosti, jak bude studium probíhat,
zahrnuje stručný obsah konzultací, specifikuje metody výuky a hodnocení studenta. Finálním
výstupem, oceněným zápočtem bude návrh zadání bakalářské práce. Tento písemný
dokument bude doplněn komentářem vyučujícího a diskuzí se studenty na konzultacích.
Ukazuje, že obsah konzultací je základem pro efektivní samostatnou práci studentů, která je
předpokladem pro zdárné absolvování praxe a úspěšné zpracování bakalářské práce.

