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Akademický rok 2019/2020

Název Účast na vědeckém projektu

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Cvičení 1 [HOD/TYD]
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):
Předmět je zaměřen na odborné, technické a organizační aspekty vědecké práce s výstupem ve formě publikovatelné vědecké
práce či ve formě podílu na publikovatelné práci. Dále je seminář zaměřen na schopnost prezentace vědecké práce jak orálně, tak i
s použitím multimediálních prostředků. Studenti na základě volby tématu vědecké práce dále prohlubují svou schopnost pracovat
samostatně s lingvistickým, literárním či jiným primárním materiálem a současně schopnost vyjadřovat vlastní názory a myšlenky.
Důraz je zde kladen zejména na práci s informacemi (knihovny, internet), techniku tvorby a strukturu vědecké práce (citace,
bibliografie, využití technických prostředků atd.). Podstatou semináře je studentova účast na aktuálně probíhajícím vědeckém
projektu. V rámci semináře probíhají průběžné konzultace.
Požadavky na studenta
Podstatou semináře je studentova účast na aktuálně probíhajícím vědeckém projektu. V rámci semináře probíhají průběžné
konzultace.
Obsah
Předmět je zaměřen na odborné, technické a organizační aspekty vědecké práce s výstupem ve formě publikovatelné vědecké
práce či ve formě podílu na publikovatelné práci. Dále je seminář zaměřen na schopnost prezentace vědecké práce jak orálně, tak i
s použitím multimediálních prostředků. Studenti na základě volby tématu vědecké práce dále prohlubují svou schopnost pracovat
samostatně s lingvistickým, literárním či jiným primárním materiálem a současně schopnost vyjadřovat vlastní názory a myšlenky.
Důraz je zde kladen zejména na práci s informacemi (knihovny, internet), techniku tvorby a strukturu vědecké práce (citace,
bibliografie, využití technických prostředků atd.). Podstatou semináře je studentova účast na aktuálně probíhajícím vědeckém
projektu. V rámci semináře probíhají průběžné konzultace.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Kurs je určen studentům magisterského studia oboru ČÍNSKÁ FILOLOGIE.
Získané způsobilosti
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Předmět je zaměřen na odborné, technické a organizační aspekty vědecké práce s výstupem ve formě publikovatelné vědecké
práce či ve formě podílu na publikovatelné práci. Dále je seminář zaměřen na schopnost prezentace vědecké práce jak orálně, tak i
s použitím multimediálních prostředků.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:
• Cvičící:

doc. Mgr. David Uher, PhD.
doc. Mgr. David Uher, PhD.
doc. Mgr. David Uher, PhD.

Literatura
Čmejrková, Světla, Daneš, František ? Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Voznice, 1999.
Norma ČSN ISO 690.
Norma ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační
institut, duben 2007..
KULDOVÁ, Olga. Normalizovaná úprava písemností. Praha: Fortuna, 1999..
TŘÍSKOVÁ, Hana. Transkripce čínštiny: sborník statí. Praha: Česko-čínská společnost, 1999..
TŘÍSKOVÁ, Hana. Transkripce čínštiny: tabulky a návody. Praha: Česko-čínská společnost, 1999..
VYMĚTAL, Jan a VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha: Orac, 2000..

• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
•
•
•
•

Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Demonstrace
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

Humanitní studia

Navazující Prezenční Čínská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2019 Diplomový
modul
1 2017 2019 Diplomový
modul
1 2015 2019 Diplomový
modul

Statut D.roč. D.sem.
B
B
B
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