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Akademický rok 2019/2020

Název Praxe 2

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 5 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Student může absolvovat praxi v komerční sféře, která je v rozsahu alespoň 4 týdnů. Praxe v komerční sféře je organizačně
zajištěna díky projektu Čínština pro praxi (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289), který pomáhá zprostředkovat kontakt studentů KAS
FF UP s praxí a přispívá tak k optimalizaci vstupu absolventů na trh práce. Projekt Čínština pro praxi disponuje portfoliem
spolupracujících organizací - potenciálních zaměstnavatelů a poskytovatelů praxí pro studenty (např. BAEST, a.s., ŠKODA
AUTO, a.s., Česko-čínská společnost, SOZE, SUZ, Člověk v tísni ad. firmy či organizace).
Požadavky na studenta
Po skončení praxe budou koordinátorovi praxí projektu Čínština pro praxi předány tyto dokumenty z praxe (na předepsaných
formulářích), které podmiňují získání zápočtu:
a) zpráva o absolvované praxi - popis aktivit a činnosti, definice přínosů i vnímaných negativ, možná návaznost na danou oblast,
téma atd. v rámci studia;
b) výkaz pracovní činnosti;
c) prezentace o vykonané praxi - student v rámci workshopu praxí představí a zhodnotí absolvovanou praxi a její přínos (koná se
vždy 1x v semestru).
Zpráva o absolvované praxi i výkaz pracovní činnosti bude potvrzena podpisem (a razítkem) odpovědného zaměstnance ze strany
zaměstnavatele.
Student si může v každém bloku studia zapsat Praxi v komerční sféře pouze jednou.
Tento předmět byl inovován v rámci projektu Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením
na uplatnění absolventů v praxi, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
Obsah
Student, který si zapíše předmět Praxe v komerční sféře, kontaktuje koordinátora projektu a praxí Čínština pro praxi a projde
následně krátkým pohovorem. Společně s koordinátorem praxe bude definována preferovaná oblast, kde bude praxe vykonána a
vytipován vhodný zaměstnavatel. Bude zapsána požadovaná délka praxe, možné termíny její realizace a zaměření/specializace.
Následně bude praxe domluvena a potvrzena ze strany zaměstnavatele. Před započetím praxe bude za účasti zaměstnavatele a
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koordinátora praxí projektu Čínština pro praxi průběh praxe (cíl, náplň, výstupy a pravidla). Komunikaci mezi studentem a
zaměstnavatelem zajistí koordinátor praxí. Studenti poté budou vysláni na praxi, přičemž koordinátor praxí bude dohlížet nad
jejím průběhem.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Kurz je určen pro studenty II. bloku bakalářského studia oboru ČÍNSKÁ FILOLOGIE.
Získané způsobilosti
Student může absolvovat praxi v komerční sféře, která je v rozsahu alespoň 4 týdnů. Praxe v komerční sféře je organizačně
zajištěna díky projektu Čínština pro praxi (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289), který pomáhá zprostředkovat kontakt studentů KAS
FF UP s praxí a přispívá tak k optimalizaci vstupu absolventů na trh práce. Projekt Čínština pro praxi disponuje portfoliem
spolupracujících organizací - potenciálních zaměstnavatelů a poskytovatelů praxí pro studenty (např. BAEST, a.s., ŠKODA
AUTO, a.s., Česko-čínská společnost, SOZE, SUZ, Člověk v tísni ad. firmy či organizace).
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:

Mgr. Gabriela Tan
Mgr. Gabriela Tan

Literatura
• Doporučená:

Praxe - http://www.kas.upol.cz/cs/studium/projekty_opvk/cinstina_pro_praxi/praxe.html >

Časová náročnost
Všechny formy studia
Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Exkurze

80
Celkem:

80

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Pozorování
Demonstrace
Pracovní činnosti (dílny)
Hodnotící metody
Analýza výkonů studenta
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Filologie

Navazující Prezenční Čínská filologie

Humanitní studia

Navazující Prezenční Čínská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2019 Povinně
volitelné
předměty
1 2017 2019 Povinně
volitelné
předměty

Statut D.roč. D.sem.
B

B
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Typ stud.

Forma

Obor

Humanitní studia

Navazující Prezenční Čínská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2019 Povinně
volitelné
předměty
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Statut D.roč. D.sem.
B
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