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Akademický rok 2019/2020

Název Vědecká soutěž

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 2 [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 ASH/VS
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Studentská vědecká činnost napomáhá rozvoji myšlení studentů, povzbuzuje zájem o vyučovanou problematiku disciplin na
katedře. Přispívá k osvojení si metod vědecké a výzkumné práce. Rozšiřuje znalosti a zvyšuje orientaci studentů v oboru.
Prohlubuje znalosti a schopnost studentů se písemně i ústně vyjadřovat.
Požadavky na studenta
Pro úspěšné absolvování kurzu musí student splnit tyto požadavky:
1. napsat a odeslat anotaci svého referátu v rozsahu min 200 slov
2. napsat a odeslat písemnou verzi referátu splňující podmínky pro psaní odborných textů (zejména citační aparát) v rozsahu 8-20
normostran
3. přednést referát na konferenci
Hodnocení příspěvků během konference bude probíhat formou vzájemných evaluací. Všechny odevzdané příspěvky budou
publikovány ve společném sborníku.
Případná další upřesnění budou zveřejněna na www.kae.cz.
Obsah
Studentská vědecká konference je určena všem studentům, kteří mají zájem prezentovat výsledky svého výzkum (v rámci
bakalářské nebo diplomové práce apod.). Neprobíhá formou pravidelného kurzu, student úspěšně absolvuje kurz, pokud splní
všechny předepsané požadavky.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Předpokladem je aktivita v oblasti vědy a výzkumu.
Získané způsobilosti
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Student si osvojí komplexní dovednosti potřebné pro realizace vědecko-výzkumné činnosti.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

Literatura
•
•
•
•
•
•

Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:

• Doporučená:

kol. Akademická příručka. Praha, 2006.
Holoušová, D. - Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc, 2008.
Šanderová Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2005.
Čmejkrová, S. a Daneš, F. a Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha, Leda 1999.
Hörner Gerhard. Rychlé čtení. Čtěte rychle a efiktivně. Brno, 2007.
Spousta Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření.
Brno, 2009.
Geršlová Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Šenov, 2009.

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Hodnotící metody
Analýza výkonů studenta
Seminární práce
Předmět je zařazen do studijních programů:
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